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Fig 1. Japansk Snitvaerk.

OPDAGELSESHISTORIE, BELIGGENHED OG
ST0RRELSE.

I
SIN Tid var Middelhavet det Farvand, omkring hvilket det euro-

paeiske Kulturliv havde sit Srede. Der kaempede de fremmeligste
Stater om Magten og Guldet. Men efterhaanden flyttede det mest
fremskredne Kulturliv mod nordvest; og Frankrig, England og Tysk-
land blev Europas forende Lande, samlidig med at Amerikas for-

enede Fristater r}
Tkkede frem i forste Linie. Derved blev Middel-

havet stillet i Skygge af det langt storre Atlanterhav, i hvis Kyst-

egne Kulturlivet nu naar hojest.

Men i den aller nyeste Tid er der i det yderste 0sten fore-

gaaet to Begivenheder, som maaske er Begyndelsen til. at Atlantcr-

havet traenges tilbage i anden Linie. Amerikas forenede Fristater

bar jo nemlig sat sig fast paa Filippinerne og derved styrket deres

Indflydelse paa det store Ocean; og Japan bar i en Haandevending
tilegnet sig Nutidens Kultur og sikret sig sin Del i Magten paa det

storste af Verdenshavene og i de Lande, det beskj'ller*). Og dermed
er rimeligvis el nj't Afsnit af Historien begyndt og en virkelig Ver-

dens-Historie indledet, da selv det stille Hav ikke er andet end et

Stra?de imellem to Verdensdele, og alle Jordens Egne staar i

hurlig og bekvem Forbindelse med hinanden.

For saa vidt Amerikas forenede Fristater og Japan selv kan

gore det store Ocean til dette Kultur-Hav, vil Maalet snart naas; ti

begge Lande er i en rivende Fremgang.
I Japan begyndte den i 1868 med en Revolution, stiftet af

Adelen og Kejseren; og den vedvarer endnu bestandig under det

hejeste Aristokratis fulde Bevaagenhed og Anforsel. Og paa Grund
af denne hastige Fremgang kunde Japan i en Haandevending be-

sejre det store Kina midt i Halvfemserne, og kan det nu i det nye

*) Laeserne anmodes om bestandig at have >Frems Verdenskort eller et andet

Atlas ved Haanden.
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Aarhundrede spille med i Stormagternes Koncert som Englands For-

bundsfrelle. Samtidig er der desuden paa det borgcrlige Livs Om-
raadc foregaaet saa store Omvaeltninger, at Japanerne med nogen
Ret kan brovte af, at Japan i 20 Aar bar tilegnet sig det meste af

den Kultur, som Europa bar brugt 2000 Aar til at skabe.

Mserkeligere endnu er det dog, at det japanske Folks Udvikling
i den sidste Menneskealder er fulgt ovenpaa en over 200 Aar gam-
mel Afspaerring fra Omverdenen; men saa stor var delte Folks Livs-

kraft og Fremskridtsevne, at det til Trods for at det havde vseret

overladt til sig selv nsesten belt og holdent saa laenge som fra Chr.

d. IV's D0d til Fr. VII's, dog som i et Nu kunde lade sig beruse

af en vidt forskellig Kulturs Vidundere og lade sig overrisle og
gennemsyre af den

og dog vedblive

at vaere sig selv.

Lige fra det 0je-
blik af, da 0plys-

ningens Tidsalder*

begyndte i 1868,
bar den japanske
Regering stadigsendt
en Maengde af Lan-
dets dygtigste unge
Maend til de mest
fremskredne Lande
i Europa og til Ame-
rikas forenede Sta-

ter, hvor de bar
studeret ethvert Om-
raade af Nutidens

Kulturliv; og debar

arbejdet grundigt.
En Anekdote fra

Pariserudstillingen
fortaaller til Eksempel, at nogle Japanere i den danske Afdeling bar

sptirgt, hvorfor man havde malet r0dt og broget Kvasg paa et Bil-

lede, da de to Slags Kreaturer jo blev holdt i forskellige Lands-
dele. Det vidste de om Danmark, der er saa lille bitte; og til

Trods for at Kvasgavl ikke bar synderlig Betydning i Japan.

Uagtet den n0je Forbindelse mellem Europa og Japan saaledes

ferst er kommen i Stand i den sidste Menneskealder, gaar dog deres

asldste Kendskab til hinanden meget langt tilbage.

Europa for sin Del fik allerede Nys om Japan i Slutningen af

det 13de Aarhundrede. Der opholdt sig nemlig den Gang en Itali-

ener, Marco Polo, ved Kejserhoffet i Peking i Kina
; og ban om-

taler Japan i sit store Rejsevserk. Men ban brugte lovlig staerke

Farver. Han fortasller, at det Guld, de bar, er ubegranset i

Fig. 2. Billeder af en Japaner i gammeldags Dragt og 1

moderne Dragt.
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Msengde; ti de finder det i Acres eget Land. Faa Kobmsend be-

soger Landet; og det er derfor, at det bar Guld i Overflod ud over

alle Graenser. Kejserens Palads, skriver ban, er laegget med det

pure Guld . . . saa overdaadigt, at det neppe er muligt at bedemme
dels Vserdi. Al Brolaegning i Paladset og Gulvene i Vserelserne er

belt og holdent af Guldplader, to Fingre tykke. Ogsaa Vinduerne
er af Guld, saa at Paladsets Rigdom er over al Beskrivelse.

Denne Beskrivelse var imidlertid noget overdreven. Japan
var tvsertimod et fattigt Land; og da Kolumbus et Par Aarbun-
dreder senere end Marco Polo var saa ivrig optaget af at faa

Fingre i Guldet, var Japan saa forarmet, at det ikke kunde bekoste

en standsmasssig Begravelse for en afd0d Kejser, men maatte lade

bans Lig staa hen og vente over en Maaned, indtil de nedvendige
Penge var skrabet sammen.

Kolumbus kom jo imidlertid aldrig til Japan; og det skyldtes
et rent Tilfaelde, at nogle Portugisere kom dertil, 1542. De var

ombord paa et kinesisk Skib, som blev forslaaet af Storm og dreven
i Land i det sydlige Japan. Om dette ferste Besog er der dog
ingen nojere Beretning fra europaaisk Haand; derimod meddeler en

japansk Kilde meget laarerigt, hvordan man den Gang i 0sten be-

tragtede Europaeere. Det hedder nemlig, at den Kineser, der fore-

stillede Portugiserne, fortalte, at de var Folk, der var uvidende om
Anstand og ikke kendte Brugen af Skrifttegn, Vinkopper og Spise-

pinde, og at de i Grunden ikke var stort bedre end Dyrene paa
Marken.

Nogle faa Aar efter dette Bes0g, maaske 1545, kom igen nogle

Portugisere i Land; og deres ^Eventyr er beskrevet af deres F0rer
Fern a o Mendez Pinto. Han forheller, at de blev meget venlig

modtaget af Fyrsten i den Landsdel, hvortil de var kommen, og at

Fyrsten var meget videbegasrlig med Hensyn til Portugal. Pinto
fortalte derfor last og fast og siger, at det var ham mere maglpaa-
liggende at more Fyrsten og give ham h0je Forestillinger om Por-

tugal end just at sige Sandheden.
St0rre Lykke end Skr0nerne gjorde dog Portugisernes Vaaben

saerlig B0sserne: ti Japanerne var Krigere alle Dage. Og da
Pinto havde forasret Fyrsten en B0sse og vist ham, hvorledes man
laver Krudt, gav Japanerne sig ivrig i Lag med at lave Skyde-
vaaben : og efler faa Aars Forl0b var der alene i en Provins om-
trent 300,000 Gevserer.

Imidlertid var Pinto og bans Kammerater sejlet bort til de

portugisiske Kolonier sydpaa. Og da ^Eventyret her blev bekendt,

begyndte mange at begive sig til Japan for Handelens Skyld. Snart

efter kom der katolske, jesuitiske. Missionaercr, som ogsaa blev vel

modtaget, saa alt tydede paa, at Japan allerede da vilde aabne

sine Porte paa vid Gab for Europa.
Alle de lyse Udsigler fik imidlertid en brat og ubehagclig Af-

slutning; og det var til Dels Missionecrernes Skyld. De anvendle
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Beslikkelser for at omvendc Japanernc. DC brugte Truslcr og Void

ovcrfor de buddaistiske Prajster og tilskyndede dc Kristne til at

slikke lid paa Budda-Templer. De overtallc flere Lensfyrster til at

tvinge dercs Undersaatlcr til at gaa over til Kristendommen.
De blandede sig i Japans indre politiske Anliggender og spandt
Raenker med det F.ormaal at fremskyiule Japans Erobring af Spa-

nien, som den Gang var forenet med Portugal.

Folgen af denne Missionsiver var, at Ucgeringen blcv mere og
mere uvenlig stcmt overfor Europaecrne; og i 1593 gjorde man en

Begyndelse til

de senere For-

folgelser, idet

man bracndte 9

Missionaerer. I

1600 udkoni saa

en Forordning,
dcr udviste alle

Missioiucrer; og
de kristne Ja-

panere, som den

Gang var om-
trent 2 Millio-

ner, blev for-

fulgt paa mange
Maader. OgFor-
iolgelsen blev

mere eg mere

voldsom; og der

anvcndtes Mid-

ler, som Japa-
nerne ikkc for

havde brugt,
men som i en

mrerkelig Grad
mindede om
dem, den hel-

lige, kalolske Inkvisition betjente sig af imod Kaettere i Europa. Man
styrtede f. Eks. mange ned fra hoje Klippetinder eller br?endte dem
levende i Bunkevis eller lod dem slide ibjel af Okser. Nogle fik endog
forst hugget Som ind under Ncglene; andre skar man dybe Flaenger i

Ryggen og h?eldte kogende Vand i Saarene, saa det rigtig kunde bide.

Alligevel fors0gte nogle Portugisere at g0re Landgang i 1640;
men de blev straks draebt. Og derefter afbrod Regeringen al For-

bindelse med Portugal og andre europaeiske Stater, og der blev sat

Dodsstraf baade for at indvandre til Japan og for at udvandre.

Forbedringer i den japanske Skibsbygning blev dcsuden forbudt,

for at ingen ved hurtige Fartojers Hjalp skulde stikke af (se Fig. 3).

Fig. 3. Djuukc.



JAPAN 5

Der blev dog gjort en Undtagelsc med Hensyn til Kinescrne og
Hollaendcrne.

Kinesernc flk Lov at bo i Nagasaki og Holhenderne paa en

lille O, Deshima. i umiddelbar Nserhed af samrae By.

Grunden til, at der saaledes blev vist Holhenderne en saerlig

Bevaagenhed fremfor andre Euvopseere, var deres Optraeden. De
kom til Japan 1610. Da de var Protestanter og hadede Spani-

erne og Portugiserne, bidrog de ikke ved deres Skudsmaal til at

hieve disse katolske Folk i Japanernes Omdomme; og da Rege-

ringen skulde kue et Opror, som lededes af Kristne, stillede Hol-

lamderne deres Kanoner til dens Tjeneste. Til Belonning fik de

saa deres Opholdstilladelse, men dog ikke uden naermere Betin-

tingelser. De maatte nemlig fornaegte Kristendommen og, til Tegn

paa at del var alvorlig ment, trampe og spylte paa et Krusifiks;

men Holloenderne fornrcgtede og trampede og spyttede, for der

var store Penge at tjene; og de blev ene om det i over 200 Aar.

Midt i det forlebne Aarhundrcde blev dog Japan paany aabnet

for Handelen og i det hcle for Samkvem med Fremmede; og det

skyldes Nordamerikas forenede Fristater. De sendte i 1853 en

Flaade til Japan; og for at stemme Japanerne gunstigt bestod den

af 4 store Krigsskibe, et Argument som Japanerne straks forstod.

Dens Anforer havde dog ogsaa et og andet til Oplysning om den
amerikanske Kulturs mere fredsommelige Egenskaber, f. Eks. Mo-
deller af Jaernbaner og Telegraflinier. Japanerne, der er yderst

videbegaerlige, undersogte alt med levende Interesse; men Amerikas
forenede Fristater fik ikke Ja. Det folgende Aar, 1854, kom de

imidlertid igen med en endnu storre Flaade; og saa gik Japans Re-

gering ind paa at aabne nogle Havne for den amerikanske Handel.

Dermed var Isen brudt; og den ene europreiske Magt efter den
anden medte op for at slulte Traktater; Danmark i 1867.

En medvirkende Aarsag til, at Japan saaledes f0rst i vore Dage
er kommen i et noje Forhold til Kultursamfundcne i Europa og
Amerika, er dets store Afstand fra begge disse Verdcnsdele.

Mellem S. Francisco og Japans Hovedstad Tokio er der ca. 96

Lsengdegrader eller godt en Fjerdedel af Jordens Runding; og i lige

Linie er Vejen omtrent 1080 Mil tvers over det store Ocean. Selv

med vore Dages Oceanflyvere varer derfor Scjladsen i henved 3

Uger. Og fra Europas Handelsmidtpunkt, London, er der ca. 140

Lrcngdegrader eller over en Tredjedel af Klodens Omfang; og Af-

standen er paa det nasrmeste 1260 Mil. Men da der maa sejles
sonden om Europa og Asien, forlsenges Vejen i h0j Grad og de

hurtigste Dampere bruger 56 Uger for at tilbagekegge den. Japan
ligger altsaa endnu langt borte fra den fremmeligste Kulturs Arne-

steder; men jo mere Samfaerdsmidlerne udvikles, desto na3rmere

rykker Landene hinanden, og Jorden bliver mindre.
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Men selv om en Rejsende er kommen i Havn et Sled i Japan,
er det ikke nogcn ringe Sag at bese del hele Land; ti det er ovcr-

maade udstrakt. Det sydligste Punkt, Sydspidsen af Formosa, ligger

nemlig omtrent 22 nord for ^Elevator cller naesten lige som Mekka,
men det nordligste Punkt, paa en af Kurilerne, findes saa nogen-
lunde 51 nord for JEkvator, i samme Afstand som Dresden.

Imellem den nordligste og sydligste Breddekreds i Japan er der da

en Lsengde paa det uaermeste paa 435 Mil; men da Japan strsekker

sig fra s\'dvest mod nordost er Vejlasngden mellem dets Ydcrpunkter
endnu storre og omtrent som fra Nordkap til Lissabon eller ca.

570 Mil.

Paa denne lange Strsekning ligger den japanske Perlesnor af 0er,
ialt henved 3800, Asiens yderste Forposter imod det store Ocean.

Delte Hav har lige indtil den nycste Tid i alt vaesenlig sat en

uoverstigclig Graense for Japan. Saa vidt det vides, er der aldrig

kommen Folk osterfra over Oceanet til Japan ; og Japanerne er kun
nu og da bleven forslaaet af Str0mme og Storme og f0rt over til

Nordamerika eller Hawai.

Imod Vest har derimod Japan ikke i saa h0j Grad vscret af-

skaaret fra Forbindelse med Omverdenen; ti Havene imellem Fast-

landet og 0crne er meget lettere at befare end det umaadelige
Ocean. Men ogsaa disse Have, det okotske, det japanske og det

0stkinesiske, har lagt Samfaerden imellem 0erne og Asiens Fastland

store Hindringer i Vejen; ti de er hvcr for sig 2 3 Gange st0rre

end Nordsoen og vanskeligere at besejle.

Til de fleste Tider har derfor Japan vseret fri for fremmede
Landes Indblanding pg Paavirkninger. Ligesom England har det af

de omgivende Have vasret beskyltet imod Fjender; og ved den af-

sides Beliggenhed har de Indtryk, som nu og da kom udefra, faaet

Tid til at saette sig og omsmeltes efter Landels srcrlige Tarv. Ja-

panerne afviger derfor ogsaa baade i Legemsbygning og i deres

Aandsliv mere fra alle andre mongolske Folk, end disse er forskel-

lige indbyrdes. I sin 0-Natur har allsaa Japan Hovedaarsagcn til,

at dets Befolkning i de egenlig japanske Egne er en Type belt for

sig selv baade legemligt og med Hensyn til Kultur.

Et Sted naermer Japan sig dog nogenlunde til Kina, nemlig ved

Sydspidsen af Korea; og her er da ogsaa Broen, over hvilken Ja-

pan har modtaget baade sin Hovedbefolkning og Grundlaget for sin

Kultur. Og saa villige Elever af Kineserne har Japanerne vaeret, at

de endog har ladet dem debe Landet. Paa kinesisk hedder det

nemlig Djipon-quo, o: Solopgangens Land, ganske svarende til at

Svenskerne har kaldt en estlig for dem beliggende Dag-0. Men

Djipon er paa japansk bleven til Nihon eller Nippon, sommelider
med Bibetegnelsen Dai, o: det store. Vi Europicere har for 0vrig

ogsaa ladet Kineserne foreskrive os vort Navn paa 0erne; ti i

Marco Polos Mund blev Djipon-quo til Zipangu; og det gik

paa fransk over til Zipan og senere Japon, paa dansk Japan.
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Da alle de storre 0er cr smallc, er deres samlcde Flademaal

ikkc saa stort som den umaadclige La?ngde kunde vsekke For-

modning om. Hcle Rigets Areal er 417,400 G Km. eller godt og
vel 10'/2 Gange Danmarks og nsesten det samme som Sverrigs.

Men Broderparten af det falder paa de faa store 0er. Den storste

Hondo er alene seks Gange storre, Jesso to Gange storre end Dan-

mark og Kins hiu og Formosa hver omtrent som vort Land,
Sikkok endelig halvt saa stor. Baade Kuril erne nordpaa og
Riukiu0erne sydpaa er derimod alle smaa.

TILBLIVELSE OG LANDSKABSFORMER.

Om den Maade, hvorpaa deres Land er bleven til, har Japa-
ncrne lige til den aller seneste Tid haft en egen Mening, og den

gaar ud paa, at

to Guder engang
i et lyst 0jblik
skabte det Helc.

Guderne modtes

paa Himmelbuen,
men saa beklage-

ligt nok kun Vand
under sig. Isa-

nagi, den mand-

lige Gud, stodte

da sin Lanse i

Havet; og da ban

tog den til sig igen,

dryppede dernog-
le tunge Draaber
fra den, som blev

til 0er, o: Japan.
Saadan er dog naturligvis Japan ikke bleven til. Det bar haft

Del i hele Jordens Historic; og Jorden er dannet lidt efter lidt i

Lobet af et uoverskueligt Tidsrum og som en Folge af rent natur-

lige Krafters Virksomhed. Og rundt om er der fra Tid til anden

foregaaet dybt indgribende Forandringer.

Japan for sin Del har ingenlunde altid vaeret en Gruppe af 0er.

Paa et tidligere Tidspunkt, for Istiden, har det vceret den yderste
Del af Asiens Fastland. Men ved omfattende Landsaenkninger dan-
nedes de nuvaarende Have vesterpaa, og tillige oplostes Kystland-
skabet i de mangfoldige 0er.

Og ligesom det saaledes er Naturkrsefterne, der har dryppet
de japanske 0er ud i Havet, saaledes er det ogsaa dem, der har
dannet Landets Overflade med dens Bjerge, Bakker og lave Sletter;

Fig. 4. Fmi Yamn. Efter Folografi.
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og disse Naturkroefter er pna mange Maader bcslandig i Arbejdc og
sendrer Japan fra Dag til Dag.

Over hele Landet er saaledes den vulknnske Virksomhed i

fuld Gang. Alene paa Kurilerne er der 16 virksomme Vulkaner og
i det egenlige Japan 18; og af uvirksomme, der tidligere bar haft

Udbrud, er der ialt over 100. Som de lleste andre Steder ligger
Vulkanerne i Raekker over Spalter i Jordskorpen; og disse Spalter
findes i jeldgamle Stenarter, der er danncde af Krystaller ligesom
et Stykke Granit. Op gennem Spalterne er fra Tid til anden de

vulkanske Stoffer, Lava og Aske og andet, kommen for Dagens Lys
og bar efterhaan-

den dannct Bjerge,
der himlede sig

h0jere og hojere
til Vejrs. Derfor

rager Vulkanbjer-

gene hojt op over
deres Omgivelser
og gor sig saa

staerkt gceldende i

Landskabet.

Den bojeste,
smukkeste og be-

romteste af dem
allc er Fusi
Yam a. Dens re-

gelmaessige Kegle
naar 3780 M. eller

godt '/-2
Mil op

over Havfladen, og
selv i Tokio ca. 14

Mil borte er den
det mest iojnefal-

dende i Omegnen.
Saerlig i de 10

Maaneder, da dens

Top er drekket af Sne, er den meget smuk paa Grund af Sneens
vekslendc Farver fra blasndende hvidt til ferskenrodt. Fusi Yam a

er da ogsaa blcven malet og tegnet de utalligste Gange og benyttes
i hej Grad til Dekoration i Japans Kunstindustri. Den er Japans
Symbol; og i et Digt til dens Pris hedder det: Himlens Skyer tor

ikke naDrme sig, og de h0jt flyvende Fugle naar ikke dens Top.
Dens brrendende lid er slukket af Sneen; og Sneen smeltes af dens
G10d. Ord kan ikke beskrive den; noget Navn, der er godt nok
til den, kender jeg ikke; men en Gud det er den . . . For Japan er

den Fredbringeren, den h0jeste Skat, dets Guddom; paa Fusis Top
i Suruga taaler jeg ikke at se.

Fig. 5. Parerplade ined Fusi Yama soni Dekoration.
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Om Fusis Oprindelse fortseller Sagnet, at Gnderne dannede den

paa en Nat og tog Materialet i Biva-S0en, der ligger ca. 40 Mil

vesterpaa. Men Fusi er dannet som alle Vulkanbjerge af de Stoffer,

der kommer op af Jorden, isser af Aske, og dens sidste Udbrud
fandt Sted 1707 og forandrede i en kendelig Grad Omegnen. Umaa-

delige Askemasser forvandlede mange Dogn til uafbrudt Nat i 20

Miles Afstand, den nsermeste Omegn daekkedes med et Lag Aske

paa indtil 10 Alens Tykkelse, 40 rigt befolkede Landsbyer blev bc-

gravet og mange Tusend Mennesker omkom.

Nordligere ligger der en anden h0j Vulkan, Asama Yam a; og
den er bestandig i Virksomhed. Fra Havene baade mod 0st og Vest

ser man altid dens Dampsky; og i lang Afstand fra dens Krater be-

staar Jordbunden af Lava og Aske. Det sidste, store Lavaudbrud
havde Asama i 1783; der slyngedes da Blokke paa indtil 45 Alens

Tvaermaal hojt op i Luften, og en Lavaslr0m flod 8 Mil ud over et

frugtbart Landskab og edelagde sammen med Askemasserne 48 Lands-

byer. Endnu den Dag i Dag ligger Lavaen som en 0de Mark af

store, uregelmsessig sammenhobede Klippeblokke.
Endnu mere voldsomt var dog paa sin Vis Bandai-San's Ud-

brud 1888. Hele Bjergtoppen sprang nemlig i Luflen og splittedes
i Tusender Stykker og skred ned over Omegnen og tildaakkede et

Stykke Land storre end Amager og Saltholmen tilsammen. Vulkan-

bjerget selv fik derimod i Stedet for sin Top en msegtig Grube paa ca.

1500 Fods Dybde eller tre Gange mere end Himmelbjergets H0jde;

og to Floder i Omegnen blev ved Opstemning forvandlet til S0er.

Alene disse faa Eksempler viser da, at den vulkanske Virksom-

hed kan sendre et Lands Udseende og soDtte sit Prseg paa dels

Terrasn. Og i det lange Tidsrum, hvori Japans mange Vulkaner
liar arbejdet, er Resultatet deraf efterhaandcn ophobet i megel
i0jnefaldende Virkninger. Vulkanerne alene er derfor nok lil at he-

vise, at der har vrcret en geologisk Udvikling.
En Art Efterklang af tidligere vulkansk Virksomhed er oftest de

hede Kilder; og af dem er der en stor Msengde i Japan. For
Landskabets Udformning har de dog ikke synderlig Betydning, selv

om der nok udsondres Mineraler ved deres ,Udl0b. Derimod er de

yderst vigtige for Menneskelivet; ti Japanerne benytter dem i stor

Maalestok til Badning. Det er endog hrcndt, at Beboerne i Egne
med varme Kilder har undskyldt deres Mangel paa Properhed, fordi de

var saa optagne af Arbejde, at de kun havde badet to Gange daglig.

En Naturkraft, der ligesom den vulkanske kan vende op og ned

paa en Egns Udseende, er J ordska?! vene. Og dc h0rer i Japan
til Dagens Ordcn. Af let masrkelige Rystelser indtrreffer der hvert

Aar, gennemsnitlig, fordelt over hele Landet flere end der er D0gn;
og af voldsomme Jordskaelv er der gennemsnitlig et hvert 20de Aar.

Sasrlig enkelte Str0g, f. Eks. Tokios Omegn, er meget udsatte; og i

Hovedstaden og dens Opland ryster Jorden i en kendelig Grad gen-

nemsnitlig en Gang hver 14dc Dag.
o

Yilhelm Rasmrssen : Japan.



10 VILHELM RASMUSSEN

For Menneskelivet bar Jordskselvene den aller storste og uhygge-

ligste Betydning; de kommer nemlig i et Nu uden mindste For-

varsel, og i L0bet af nogle Sekunder kan store Byer 0delsegges og
Tusender Mennesker gaa til Grunde Midt i Halvlredserne i sidste

Aarhundrede haergedc f. Eks. et voldsomt Jordskselv mange af dc

sydlige Provinser. Det var saa staerkt. at Landjordea b01gcdc
som en Havflade. Jordskorpen aabnede sig mange Steder, og Havct

skyllede langt ind over Strandbredden og op i Floderne og voldte

store Oversvommelser. Og i Bjergene gav det Anledning til om-

fattende Bjergskred. Alene i en Nat kom der 7 St0d og i 14 Dago
tilsammen 800. Et af de staerkeste ramte Tokio og forvandlcde en

Fig. 6. Virkninger af et Jordska-lv 1891.

stor Del af Byen til en Grushob; 14 000 Beboelseshuse styrtedc
sanimen og 104 000 Mennesker onikoni. En russisk Fregat, der

laa i Havnen, blev snurret 43 Gange rundt i L0bet af 23 Minutter

og derpaa slynget op paa Land.

Samtidig med Jordska^lvene foregaar der undertiden For-

andringer i Jordlagenes Leje. Nomine Tider laegges Over-

iladen i Folder, som Figur 6 illustrerer. Til andre Tider er der

foregaaet baade Ssenkninger og Sidebevsegelser som f. Eks. et

Sted i den vestlige Del af Hondo 1891. Der opstod da, som om-
staaende Billede viser, en ca. 10 Mile lang Spalte i Jordbunden og
paa den ene Side sank Landskabet indtil 18 Fod og blev desuden
forskudt vandret indtil 12 Fod. Den lodrette Forskydning ses paa
Billedet lydelig i den stejle Skroent, og den vandrette er meget i0jnc-
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faldende ved Sammenligning imellcm de to Stumper Landevej, der

il\ke mere ligger i Forlrengelsen af hinande^, selv om de atter

kommer i samme Niveau.

Ganske anderledes udstrakte Spalter, ved hvilke der er foregaaet

Forskydninger, findes dog fra Forliden. En af dem gaar paa langs

igennem den nordlige Del af Hondo omtrent midtvejs mellem 0st-

og Vestkysten. En anden strsekker sig tvaers over 0en, der hvor
Fusi Yama og andre Vulkaner flndes; og paa dens vestlige Side

taarner der sig msegtige Bjerge til Vejrs.

Endnu meget voldsommere Omlejringer af Jordlagene foregaar

ved, at de Isegges i Folder paa Grund af Sidetryk i Jordskorpen,

Fig. 7. Forskydninger af Jordlagene samtidig med et Jordskselv 1891.

der er saa staerke, at de kan aendre selv de fasteste Bjergarters

Leje. Og i Japan bar saadanne Sidetryk fra nordvest i L0bet af

Aarmillioner foldet Jordlag, der oprindelig var vandrette og taarnet

dem op som Bjergkseder. Og den hele Bue af 0er er ikke andct
end Resterne af et ma gMgt Bjergland, meget lasngere end Himalaya
og koempemaessigt i Sammenligning med Alperne.

Men dissc Foldninger er ikke foregaaet lige staerkt til alle Tider.

Der bar tvaerlimod vasret Perioder med soerlig stasrke Omvasltninger
og andre med forholdsvis rolige Forhold.

Fra den aller aeldste Tid i Japans som i hele Jordens Historic

stammer en Bjergart, der hedder Gncjs, og som ligner Granit.

Den kommer kun frem paa Oveifladen enkelte Steder; og der kan.
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man se, at der allerede i Urlidcn er foregaaet Foldninger i den

faste Jordbund, hvorved nogle Dele er blevcn skudt opad som
Kammene paa Bolger, medens andre Dele til Gengaeld er kommen
til at ligge laverc ligesom Dalene imellem Belgekamme. Men det

vil sige, at Japan allerede den Gang var et bjcrgfuldt Land.

I senere Perioder bar Japan snart vaeret ovcrsvommet af Hav,

paa hvis Bund der aflejredes umaadelig tykke Jorcllag, f. Eks. af

Kalk, og snart bar Landet haevet sig op af Havet. Og alt linens

saadanne Haevninger og Saenkninger er gaaet for sig, bar Foldningen,
d. v. s. Bjergdannelsen, nu og da vaeret saerlig staerk; og henimod
den nyere Tid i Jordens Hislorie bar desnden den vulkanske Yirk-

somhed vaeret meget voldsotn.

Ved de stedfundne Foldninger, Forskydninger, Haevninger og

Saenkninger og vulkanske Virksomheder, som alle skyldes Kraefter i

Jordens Indre, er da Japan eflerhaanden udviklet til det bjergfulde

0-Land, som det er i vore Dage.
Men dersom de Kraefter, der bar deres Arne i Jordens Indre,

var de eneste virksomme, vilde et Bjergland som Japan komme til

at se belt anderledes ud. Bjergene vilde nemlig da vaere bleven

meget bojere og Tinderne mere spidse og Vaeggene stejlere. Men
der er ogsaa belt andre Kraefter i Arbejde, som virker ganske
modsat. De gnaver udenpaa Skorpen, saerlig bojt til Vejrs; og der-

ved bliver Bjergene ikke saa hoje, som de ellers vilde blive; og
efterhaanden formindskes deres H0jde og Toppene airundes og Si-

derne bliver mere jaevnt skraanende. Og Japan er netop et Land,
bvor saadanne Kraefter, saa som vekslende Frost og T0, stacrke

Regnskyl. smeltende Snemasser, rindende Vand o. m. bar virket

meget staerkt.

Af den samlede Virkning af alle Naturkraefterne er da Japan
bleven som det er: en Perlesnor af 0er, fulde af Bjergegne, hvis

enkelte Bjerge bar venlige, b!0de, jaevnt afrundede Former (se Fig.
7 o. a.).

Kun enkelte Steder, isaer naer ved Havet, fmdes der storre lave

Sletter; og tilsammen er det lave og nogenlunde jaevne Land ikke

saa slort som Danmark. Men alligevel er det for Menneskelivet
den vigtigste Del af Japan; ti del cr Grundlaget for Folkets Eks-
istens.

Naesten overall er der smukt i Japan. Det er anset for et af de

skonncste Lande i Verden; og Japanerne selv bar givet dcnne Op-
fa ttelse et meget hojtstemt Udtryk, ti de siger: Den, der ikke bar
set Nikko, maa ikke tale med om Sk0nbed. Delte saa hojt lov-

j)riste Landskab er en vulkansk Egn en Sncs Mil nord for Tokio,
bvor Kunst og Natur i Forening bar frembragt et Vidunderland.
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KLIMAET.

Da Japan cr saa overordcnlig udstrakt fra Nord til Syd, er del

i sin gode Orden, at Varmcn cr raeget ucnsartet i de forskellige

Egne.
Formosa og de sydlige Riukiu-Oer bar et tropisk Klima,

d. v. s. at den gennemsnitlige Varme allid er over 20 C. Paa Syd-

k}
rsten af Formosa er den gennemsnitlige Temperatur endog 23 C.

og paa Nordkysten 2lV2 C.

Hver Dag er dog ikke lige varru. Sommeren liar ogsaa i dc

Egne Overtaget over Vinteren, men ikke i saa h0j Grad som hos

os. Paa Form os as Kyster er den gennemsnitlige Varme i den

hedeste Sommermaaned ca. 28 C., d. e. som meget varme Dage
hos os; men i den koldeste Vintermaancd er Sydkysten ca. 18 C.

varm eller 2 varmcre end vor Juli, og Nordkysten er i Gennem-
snit 14 C. varm eller omtrent som de forste Dage af Juni hos os.

Paa Formosa og Riukiu-0ernc er der altsaa altid meget
varmt. Der sveder man hele Aaret rundt. isasr dog om Sommeren

I de nordligste Egne af det japanske Rigc, paa Kurilerne og
Jesso er der derimod temmelig koldt; og desuden er Forskcllen

paa Sommerens og Vinlerens Varme meget folelig.

Paa de nordligste Kuriler er Gennenisnilstemperaturen kun ca.

3 C. og hengst mod Syd ikke mere end ca. 6 C.
; og paa Jesso

varierer den fra ca. G C. hengst nordpaa til ca. 10 C. imod Syd.
Men det er et forholdsvis meget koligere Klima end det, der findcs

i tilsvarende Egne i Europa ;
ti de nordligste Kuriler ligger ikke

henger fra JEkvator end Dresden, og Sydenden af Jesso er lige saa

langt mod Syd som Rom.
Sommertiden er dog ikke saerlig kolig, om end Varmen er lavere

end i tilsvarende Egne i Europa; ti paa Kurilerne er den var-

meste Maaned i Gennemsnit omtrent som Juli hos os, ca. 16 C.
;

og paa Jesso er den endog 21 C. Derimod er Vioteren meget
kold; ti paa Kurilerne er Januar gennemsnitlig -=- 5 C., eller

der er 5 Frost; og paa Jessos Sydkyst er den kun -H 3 C.,

medens Kobenhavn, der ligger ca. 225 Mil nordligere, har -i-
:

/2 C.

eller
x
/2 Frost.

Paa Kurilerne og Jesso knagfryser man allsaa om Vinteren,
men har det med Varme om Sommeren i de sydligste Egne.

Det egenlige Japan, de Egne, i hvilke Japanerne selv bor, har

et Klima nogenlunde midt imellem Rigets nordligste og sydligste

Landsdele, i det hele taget koligt i Forhold til Beliggenheden og

navnlig med strrenge Vinlre.

Paa den sydligste Del af Kiushiu er Aarets Gennemsnitstempe-
ratur ca. 19 C., d. e. omtrent som paa Malta i Middelhavct; og

paa den nordligste Kyst af Hondo er Middelvarmen ca. 10 C.,
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d. e. som i det sydlige Holland. Men Kiushiu naar rigtignok saa

langt mod Syd som Alexandria i /Egypten, og Nordkysten af Hondo
ligger lige saa nser JEkvator som Neapel.

Sommeren er dog meget varm; ti den nordligste Kyst af H o ndo
er i den hedeste Maaned i Gennemsnit 25 C., og sydpaa er det

endnu varmere.

Til Gengaeld er Vinterkulden stneng i Betragtning af 0ernes

Nserhed ved Jikvator. I Hovedstaden Tokio er f. Eks. Januar

kun 2 x
/2 C. varm, medens Tunis i Afrika, der ligger paa samme

Bredde, er 11V2 C- i Gennemsnit; og selv Sydspidsen af K i ushiu
bar kun gennemsnitlig 10 C. Varme i Januar, medens Alexandria

bar 15 C.

I det egenlige Japans nordlige Egne kniber det altsaa med at

holde Varmen om
Vinteren. I Som-
mertiden sveder

man derimod
stserkt overalt.

Grunden til, at

hele den japanske
0bue bar saa stnen-

ge Vintre og der-

for en lavere Mid-

delvarme end saa

mange andre Egne
i en lignende Af-

stand fra .Ekvator,
er at Japan ligger
som en Dverg imel-

lem toKrcmper, det
store Ocean og
AsiensFastland.

Den store Landmasse vesterpaa og. Havet imod 0st er nemlig
bestemmende for de Vinde, der hyppigst blseser over Japan; og
Vindene.har en meget vaesenlig Indflydelse paa Temperaturens Gang.

Om Vinteren, naar Asiens Fastland bliver overordenlig koldt,
er samtidig det stille Hav forboldsvis meget varmt. Derfor slr0m-

mer Luften nede langs Jordens Overflade fra Fastlandet ud over

Havet; men det vil sige, at der i Vintertiden blrcser kold Luft,
kolde Vinde, fra Nord og Nordvest hen over Japan. Og de gor
Landet koldt; og var der ikke de forboldsvis varme Have imellem
Fastlandet og 0erne, vilde det endda blive endnu koldere.

I So miner tiden cr Vindforboldcne stik omvendt. I denne
Aarstid bliver nemlig Asiens Landmasser varme i Sammenligning
med Verdensbavet osterpaa. Derfor slnaminer Luften nu tra Havet
ind over Land. Men det vil sige, at Japan bestryges af Havvinde

Fig. 8. Japansk Hus; Vseggene cr skuclt til Side en varm
Sommerdag.
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fra Syd cller Syd0st; og de svaler Sommeren en lillc Kende, saa at

Japan, selv om del nok er sommervarmt, dog ikkc er saa hedt soni

Asiens tilsvarendc Fastlandsegne. Tokio er cksempelvis i den var-

meste Maaned ca. 25 1
/, C. varm: men Peking, som endda ligger

omtrent 75 Mil nordligere, bar 26 1

/ 5 C.

Vindforholdene er dog ingenlunde regelmacssige altid. Isasr af-

brydes Somnierens Havvinde ofte af andre Vinde eller stille Vcjr.
Mere regelmaessige er derimod Vinierens Landvinde; og de er til

Tider saa voldsoinme, at endog Dampskibsfarten paa det japanske
Hav maa indstilles, i ethvert Fald for mindre Fartojers Yedkommende

Fig. 9. Regnvejrsdag. Tracsnit efter Hiroshige. I Baggrunden ses Fusi Yama.

Men disse Vinterstorme er dog for nsesten intet at regne i Sam-

menligning raed de Cycloner, der nu og da, gennemsnitlig 2 Gange
hvert Efteraar, raser sydpaa i Japan, indtil lidt nord for Tokio.

Japanerne kalder dem Tyfoner eller Taifuner; men de svarer

ganske til Orkanerne i det vestlige Atlanterhav og skyldes ligesom

disse, at Luften opvarmes strerkt over en varm Havstrem, i Atlanter-

havet Golfstr0mmen, ved Japan Kuro-Sivo. I Reglen ledsages Ty-
foner ne af voldsomme Regnskyl; og en Gang, den 21de August
1874, faldt der under et Tyfon-Uvejr i Lobet af nogle Dage 15 1

/*

Tomme Regn; det er 3
/4 af Danmarks Regnmaengde i et belt Aar.

Tyfonerne er derfor ikke alene edelasggende ved deres Yindstyrke,
men ogsaa ved den Skylregn og de Oversv0mmelser, som de for-

aarsager.
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De mere spagfaerdige og soedvanlige Vinde kan imidlertid ogsaa

give Anledning til meget betydelige Nedslag af Regn eller Sne.

Al Slags Nedbor kommer nemlig, naar vandholdig Luft afkoles,

idet den tvinges i Vejret enten af Bjerge eller paa Grund af Op-
varuming; og da alle Japans Vinde kommer fra Havet, er de rige

paa Vand, og de tvinges til Vejrs baade af de h0je Bjerge og tillige

i Sommertiden af den staerke Varme.
Den samlede Masngde Nedbor Aaret rundt er da ogsaa meget

st0rre end her i Danmark. I Tokio falder der f. Eks. aarlig i

Gennemsnit 62 Tommer Begn, og det er 3 Gange saa nieget som

her; i Niigata paa Vestkysten 70 Tommer eller S 1

/^ Gange vor

Fi. 10. Vinlcrlandskal) : Pilegrimme paa Vej til Fusi Yama.

Begnmaengde; og paa de sydlige 0er 4, 5 nreslen 6 Gange mere
end hos os.

Det cnkelte Regnvejr giver da ogsaa langt mere Vaede i Japan
end her i Danmark. Hos os drysser Begnen skikkelig ned i smaa
Draaber. Men naar det rigtig regner i Japan, skyller det ned i

Tove. Paa 0stkysten af Kiushiu faldt der til Eksempel i Lobet
af September Maaned 1886 ialt 47 Tommer Begn, det vil sige over
det dobbelte af Danmarks aarlige Nedslag. Og en anden Gang reg
nede det i det nordlige Hondo uafbrudt i otte Dage saadan, at alle

Hgnens Floder fl0d over deres Bredder, rev deres Diger bort, skyl-
lede Veje og Stier vask og oversv0mmede vidtstrakte frugtbare
Marker med deres dyndede Vandmasser. Japans voldsomme Begn-
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skyl har derfor ogsaa bidraget vassenlig til i Tidens Lob at jsevne

Bjergtoppene og dervcd at danne detjapanske Landskabs blode Linier.

Som en Felge af, at Japans Fastlandskyst er forst udsat for

Vindene i Vintertiden, medens derimod Oceankysten staar f0rst for

Tur, naar Havvinden saetter ind om Sommeren, falder Nedslaget
ikke paa samme Aarstid overalt.

Ud mod Oceanet regner det isser tidlig paa Forsommeren og
om Efteraaret. I de Egne, der vender ind mod Fastlandet, kom-
mer derimod den storste Del af Nedboren om Vinteren; og den er

da oftest Sne. Til Trods for at Japan ligger saa nasr ^Ekvator, kan
der nemlig indtraeffe Snevejr helt ned paa Kiushiu; ogi den nord-

ligere Del af Hondo ligger Sneen alentyk over hele den vestlige

Skraaning. I Dalene et Par Tusend Fod til Vejrs er et Snetaeppe

paa 3 Alens Tykkelse en Undtagelse og derimod et Lag paa 9

Alens Tykkelse Reglen. For at komme ud i Dagens Lys maa Be-

boerne derfor i disse Egne flylte op i Husenes 0verste Stokvaerk;

og skal man udendors, maa man bruge Snesko eller Ski.

Om Vinteren er der da en slaaende Modsaetning imellem

Landskabets Udseende i den vestlige og den ostlige Del af det

nordligere Hondo. Vesterpaa er Himlen altid overtrukken, det ser

bele Tiden ud som om det skulde regne eller sne, og Landskabet er

vidt og bredt daekket af dyb Sne. Men 0sterpaa er der en h0j,

klar, blaa Himmel og et snefrit, solbeskinnet Landskab.
Mesl Sne falder der paa Bjergene, og der bliver den liggende

meget laengere end i det lave Land, fordi Varmemaengden aftager

med Hojden over Havfladen. For Menneskelivet har de snedaekkede

kolde Bjergegne dog ikke stor direkte Betydning i Japan, fordi de

allerfleste bor i de lave Egne. Derimod er Bjergh0jdernes Sne-

masser indirckte af den storste Betj'dning.

Bjergenes tykke Snetaeppe og de staerke Regnskyl bevirker nem-

lig, at der rinder utallige Baekke ned ad de hojeste Bjergskraenter;

og Baekkene samler sig til Floder i Hobetal. Da Japans hejeste

Bjergkamme saa nogenlunde stryger paa langs gennem 0erne, tvinges

imidlertid Floderne til hurtig at bane sig en Vej enten ned ad

Skraaningen mod Oceanet eller ogsaa til de vestlige Have. Derfor

er alle Japans Floder korte, den laengste kun dobbelt saa lang som
Gudenaaen. Til Gengaeld er de efter Snesmeltningen og Sommer-

regnskyllene overordenlig vandrige og buldrer afsted med en uhyre

Haslighed oppe i H0jderne og graver sig dybe Lejer imellem

Bjergvaeggene og danner mangfoldige Vandfald. I deres nedre L0b
breder de sig derimod ud til Siderne og aflejrer deres Dragter af

Sand og Ler; og Befolkningen maa vaerge sig imod dem ved h0je

Diger.
Saadanne Floder egner sig naturligvis ikke til Sejlads i stor Stil

som de europaeiske, der siden Oldtiden har vaeret Samfaerdsveje og
Kulturaarer. I Japan har hverken Vandl0bene eller Terracnet

vaeret gunstigt for Beboernes Samkvem men tvaertimod lagt dette

Vilhclm Rasmussen: Japan.
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Fig. 11. Vandfald.

Hindringer i Vejen og tildels bunden de enkelte Landskabers Ind-

byggere lil Pletten. I det mindre lean dog Floderne nok tjene til

Trafik, idet Japa-
nerne befaerder dem
med lange, smalle,
fladbundede Baade,
som Faergemaend
styrer med stor Sik-

kerhed.

For Agerbruget
er derimod Flod-

lobene yderst betyd-

ningsfulde, idet de

forsyner Bonderne
med dyndholdigf
Vand i rigelig Maeng-
de til deres Mar-
kers Overrisling; og
ved Hjaelp af et

vidt forgrenet Ka-

nalsystem spredes Vandet ud over store Flademaal.

I Modsaetning til de mange, vandrige Floder er der kun faa

nogenlunde store S0er i Japan.
Den storste er Biva, omtrent som
Genfersoen.

PLANTEV^EKSTEN.

Det rigelige Nedslag og Som-
merens store Varme fremtryller en

yppig Plantevaekst. Men i det lave

Land bar Agerdyrkerne, ganske
som her i Danmark, nassten hell

fendret Vegetationens Praeg og er-

stattet de oprindelige Skovland-

skaber med Kornmarker og Plan-

tager.

Mest oprindelig og tillige fro-

digst trives Planterne paa For-
mosas varme og fugtige Kyst-

egne saerlig mod Syd og 0st.

Der vaelder de op af Jorden i

tropisk Fylde som maegtige Skove
med Palmer, traeagtige Bregner,

Bambusgraesser og mange andre varmekaere Vaekster. Og medens
vore Skove vaesenligst bestaar af en enkelt Traesort, f. Eks. B0g

Fig. 12. En Faergemand i Rcgndragt.
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eller Gran, er de tropiskc Regnskove en broget Blanding af mang-
foldige forskelligartede Tracer. Da disse ikke alle er lige hoje og
ikke kraever lige meget Solskin, er der desuden flere Etager af

Kroner over hverandre. Blade bar Traeerne hele Aaret rundt, og
derfor er der bestandig daempet Lys i Skoven. Og som en F01ge
heraf trives der ikke i Skovbunden et Blomsterflor som i For-

aarstiden i vore Bogeskove. Til Gengaeld er Troeernes Stam-

mer og Grene oversaaede med et Mylder af Planter, der klatrer

eller slynger sig til Vejrs og gor Skoven taet og spaerrer den frie

Udsigt.
I det egenlige Japan er Lavlandet overall saa staerkt omdannet

med Hensyn til Plantevaeksten, at man kun hist og ber, som i

Tempellunde eller paa stejlere Skrsenter, ser den nalurlige Vegetation.
Paa Sydskraaningen af

K i u s h i u er den et

ret frodigt Krat af

naermest tropiskc Plan-

ter. Laengere nordpaa
er derimod det lave

Land pletvis bevokset

med stedsegronne L0v-

skove, der atter nord-

ligere viger for som-

mergronne Skove. Og
disse, som blandt andet

bestaar af Kastanie,

Laurbser, Magnolie og
flere Naaletraeer, f. Eks.

Chryptomeria, sydpaa,
~,ii; f T?,men noruligere at h.ae,

,

Anorn, time, mike
O. a., er Japanernes
Gleede Og Stolthed.

Om Vaaren er de friske,

gr0nne med deres nys udfoldede tinge Blade
; og hen paa Efter-

aaret er de et Vaeld af Farver. De d0ende Blades gule, brune og
blodrode L0d blandes da i mangfoldige Nuancer med gr0nt fra de

altid 10vba2rende Arter. Kun et Sted til i Verden, paa Alleghany-

bjergene i Amerika, findes Skove, hvis Efteraarspragt taaler Sam-

menligning med Japans.

Mange Steder afbrydes dog Skovens sammenhaengende Masser af

aabne Straskninger, som Japanerne kalder Hara. DC ligner naer-

mest vore Enge; men er dog ingenlunde ganske saadan. Der er

nemlig ikke et sammenhaengende, friskt Gr0nsvaer; og Graesset er

ispraengt med en Maengde Bregner og blomstrende Buske og Urter.

Der er f. Eks. vore gode bekendte 0rnebregnen og Kongcbregnen

Fig. 13. Rismarker. Render er ifserd med at ud-

plante Ris. Mellem Markerne er der lave Jordbalke,
for a Vandet kail opstemmes. Hist og her er der
Hak i Balkene til Vandets Genneraleb f. Eks. til

venstre i Figuren.
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og Violer, Snerrer, Klokker, Hor og Svaerdlilie. Men ogsaa andre

Former, der ikke lever vildt her tillands men kendes fra Haver og
Drivhuse, saasom Kvaeden med de blodr0de Blomster, Deutzia, Dier-

willa og Azalea. Nsesten hele Aaret rundt staar Kara en i Flor,

Fig. 14. Gaes og Palmer.

selv over Vinterens hvide Snetasppe haenger der nys udsprungne
Blomster; og derfor staar Skovens aabne Pletter i hoj Yndest hos

Japanerne, der elsker og beundrer Naturens Skonhed i h0jere Maal
end noget andet Folk.

Paa den store Jesso fortsrettes det nordlige Hondos Vege-
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tation, idet 0ens lavere Egne naesten overall er doekket af vidtstrakte

Lovskove af mangfoldige Traesorter i broget Blanding. De k01ige

og vindbheste Kuriler bar derimod selv i de lavere Egne en tem-

inelig forkommen Plantevaekst,

sierlig karakteriseret af lave Krat

af en nordostasiatisk F}
T
r.

Da nu Varmen i et Land,
som tidligere naevnt, aftager opad
Bjergskraaningerne, og da tillige

Vinden faar storre Magt i H0jden
og derfor virker mere udt0rrende

paa Planterne, aendres et Lands

Vegetation fra Lavlandet op mod
Bjergtinderne paa en lignende
Maade som fra Syd mod Nord.

Og da Menneskelivet ikke pul-
serer naer saa kraftigt i de h0je

Egne, er Plantevaeksten her meget
mere uber0rt og naturlig.

Paa Formosa naar f. Eks.

de tropiske Regnskove ikke ret

b0jt til Vejrs. Allerede I
1

j.2 Gang
Himmelbjergets Hojde over Hav-

fladen erstattes de af stedse-

gr0nne Lovskove; og disse er Ho-

vcd-Vegetationen paa 0en. Meget h0jt til Vejrs maa de dog vige
Pladsen for 10vfseldende Skove, der daekker alle Bjergh0jderne.

I det egenlige Japan gentager noget lignende sig. Ved Biva-
Soen kommer f. Eks. den, der foretager en Rejse i Bjergene,
fra de stedsegr0nne Lovskove gennem 10vfaeldende Skove med

sydlandske Former

og derpaa ind i Skove
med nordiske Trae-

sorter som B0g, Eg,
Elm osv. Men oven-

over disse breder sig

atter Naaleskovene
med Gran og Birk;

og aller h0jst til

Yejrs er Bjergene
klaedt med en Plante-

vaekst, der nsermest

minder om vor He-

devegation og bl. a.

bestaar af lyngagtige
Buske som Moseb011e

og Tyltebaer.

Fig. 15. Bambuskvist. Tuschtegning.

Fig. 16. Fasaner og en Grsesart. Trieplade med Lak og
Perlemigr.
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For den kyndige og opmaerksomme lagttager er dog ikke alene

den rige og smukke Vegetation af Interesse; ogsaa de Planle-Arter,
hvoraf den bestaar, bar deres sserlige Tillokkelser. Japan forener

nemlig sofn i et Braendpunkt vidt adskilte Egnes Flora. Der er

allerede nasvnt mange Eksempler paa europseiske Planter, som
forekommer i Japan; og mange flere kan fojes til. Men desuden
bar 0erne ogsaa Plantearter frelles med Mandjuriet, Korea og Kina;
atter andre peger mod de ostindiske 0er og det fjaerne Himalaya.
Endnu maerkeligere er dog Slsegtskabet med Floraen i det ostlige
Nordamerikas Skove paa Alleghanybjergene; ti til Trods for den

store Afstand mellem Japans Bjerg-
skove og Alleghanys, saa bar de

dog 65 Slaegter med ialt 250 Arter

tilfselles.

Grunden til denne Sammenblan-

ding af mange Egnes Floraer i Ja-

pan ligger i den Maade, hvorpaa
Planterne er bleven til og bar ud-

bredt sig paa Jorden. Enhver Tids-

alders Planter bar nemlig paa en

naturlig Maade udviklet sig af for-

tidige Planter; og under denne Ud-

viklingsgang er der nogle Arter,
der faar et Forspring fremfor an-

dre i den indbyrdes Kamp, som
Planterne forer for at udbrede sig
saa meget som muligt og for at

tilvende sig af Livsgoderne. De

gunstigst stillede Arter tager da

efterhaanden Luven fra de uheldigt

udrustede; disse d0r derfor til Slut

ud eller holder sig kun med Nod
og nseppe oven Vande, medens
de andre kommer ovenpaa og brc-

der sig. Et Lands Plantevaekst er

da ikke alene afhasngig af den

Maengde Livsgoder, som det byder, men ogsaa af Plantelivet i Om-
landene og af Fortidens Forhold baade i Landet selv og andre Steder.

For Japans Vedkommende giver Betragtninger af denne Art Noglen
til Forstaaelsen af den blandede Flora. Det nsere Slaegtskab med
de ostindiske 0ers Flora skj'ldes saaledes den tidligere omtaltc

varme Havstrom, Kuro Sivo, der bar vseret Transportmiddel for

mange Fr0 og Frugter sydfra. Fra det ostlige og nordostlige asia-

tiske Fastland bar Havstromme, Vinde og maaske ogsaa vandrende

Fugle baaret Planternes Forrncringsmidler fra til 0. I Fortiden

bar desuden Japan antagelig vasret landfast forbunden med Kina,

og dengang kunde da en Fasllesflora udbrede sig begge Steder; og

Fig. 17. Bambusgren og Spurve.
Vandfarve-Maleri paa Papir.
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Resten af den findes endnu i enkelle gammeldags Arter. Endelig
bar Asien og Amerika formentlig i sin Tid haft en bred Land-

forbindelse; og den Gang kunde derfor Planterne vandre fra den

cne Verdensdel til den anden. At dette virkclig er sket, antydes
slaaende af, at man i nordlige Egne bar funden Forsteninger netop
af de Planter, der nu er faelles for Japan og Alleghany. Disse to

Omraader er da at betragte som en Art Tilflugtssted for ellers ud-

dode Plantearter; og netop disse to Omraader er ogsaa hinanden

mere lig med Hensyn til dercs Varmeforhold og Nedslag end andre

Egne paa den nordlige Halvkugle.

DYREVERDENEN.

Hvor der, saaledes som i Japan, er en meget yppig Vegetation, ud-

folder ogsaa Dyrelivet sig med stor Rigdom, af den ganske naturlige

Grund, at Dyrene alle til

syvende og sidst ernaerer

sig paa Planternes Bekost-

ning. Hvor der er nok af

forskellignrtede Planter, er

der derfor rigelig Naering
til talrige og forskellig-

artede Dyr.
Et Lands Dyreliv gor

sig imidlcrtid langt min-

dre gseldende end Plante-

vaeksten, dels fordi Dyrene
cr meget smaa og faatal-

lige i Sammenligning med
Planterne, dels fordi saa

mange af dem er paa
Fasrde om Natten eller, for

saa vidt de kommer frem

i Dagens Lys, bar saa-

danne Farver, at de for-

svinder i Omgivelsernc Fig. is. Svaier.

Man maa derfor have 0j- Tuschtegning.

nene med sig, dersom man
vil se et Landskabs Dyreliv blot nogenlunde grundigt; og selv da

er det kun faa Dyreformer, som man faar Kig paa. Her i vor Natur

ser man jo i Reglen ikke andet end nogle Fugle og Insekter, isaer

Sommerfugle, og en sjaelden Gang en Hare eller Raev. De mindre

almindelige Dyr, isasr Natdyrene, undgaar de allerflestes Opmaerk-
somhed. Men ligesaa i Japan. Og derfor maa Laeseren ikke faa

det Indtryk, at det vrimlcr med Dyr i det japanske Landskab, fordi

der i det felgende naevnes mange Dyrs Na\n*v
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Ligesom
medHensyn
til Plante-

vaeksten er

der ogsaa i

Dyrelivet i

en ikke rin-

ge Grad et

europseisk

Prseg. Ude
ved Kystcn
og i de fer-

ske Vandc
ses

og Gees,

mange Slags
Fig. 19. Vildamdcr. Tuschtegning. Maa^er O**

Aalekragen.
I Skovene og paa det aabne Land trailer man
Ra;ven og Vildsvinet; Spetten hanirer i Traeerne og

Gogen kukker, og baade Urfugle og Vagtler og Ryper kan

man traeffe til at se. I det ferske Vand jager Odderen og
der svommer bl. a. baade Aborrer, Karper og Aal; og paa
Land hopper
Skruptudscn og '^^^^^^^^^l
den brnnc og
den gr0ne Fr0.

I Havene, saer-

lig nordpaa, er

der en stor

Masngde europaeisk be-

slaeglede Fisk saasom

Hornfisk, Sild, Makrel

og ThunHsk. I de ja-

panske Byer kvidrcr

den almindelige Graa-

spurv, i Husenes Tra>
vaerk bygger Svalen

sin Rede, paa Gaderne
ses Krager og Ravne,

og Rotten er allevegne
en slem Plage.

Endnu sl0rre Slaegt-

skab er der dog med
det 0stasialiske Fast-

lands Dyrcverden,

Mandj uriets, Koreas Fig. 20. To Sarii'cr. Vaudfarve-Maieii paa Silke.
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og Kinas
; og blandt de japanske Former, der bar nsere Slaegtninge

paa Fastlandet, er den r0dkindede Abe, Saru'en, der forekommer
belt op til den nordligste Del af Hondo; desuden et Par Arter

Fasaner, en lille Antilope, en sjrelden frugtsedende Hund o. m. fl.

Laengst mod Syd isser er der mange tropiske Dyr. Der er Hav-

skildpadder og Havslanger, som
desuden forekommer ved de ost-

indiske 0er. En Flodskildpadde,
en Gekko og en Giftslange minder

om Indien.

Omvendt kommer der til Ja-

pans nordligste Egne, Kurilerne,
nu og da paa tilfaeldigt Beseg en

saa nordligt hjemmehorende Dyre-
form som Isb|0rnen; og med
Amerikas Fauna er Japan beslscg-

tet dels ved 1 en graa Bj0rn, som
lever baade i Japan og paa Nord-

ainerikas Klippebjerge, og dels

med en msegtig stor Salamander,
hvis naermeste nulevende Slaegt-

ninge findes i Alleghanybjergene.
Ganske som Floracn er da

ogsaa Faunaen i Japan et Knytte
af mange omgivende Egnes. Og
Grundene dertil er ogsaa de Fig. 21. Traner.

samme: Nutidsdyrenes Afstamning
fra Fortidens, Kampen og Konkurrencen mel.lem Arterne, alles Be-

straebelser for at brede sig saa vidt omkring, som det er dem
muligt. Og sserlig den store Salamander, hvis Slaegtninge findes i

Nordamerika, leder Tanken hen paa den fortidige Landforbindelse

mellem Asien og Amerika over Beringsstrasdet.

BEFOLKNINGEN OG DENS HISTORIE.

Kundskaben om de japanske 0ers Beliggenhed og Naturforhold

giver Noglen til Forstaaelsen af de vaesenligste Begivenheder i Ja-

pans Historic og kaster Lys selv over de hojeste Udslag af Folkets

Snille.

Mennesker lever nemlig ikke upaavirkede af den Xatur, der om-

giver dem, men er trods al deres Intelligens til syvende og sidst

som bledt Voks i Xaturens haarde Hasnder. Endog deres sserlige

Art af Begavelse og deres Karakter er naturbaarne og rundne af

den Jord, hvorpaa d*e sastter deres Fod, end mere deres daglige
Sreder og Skikke.

For Japans Vedkommende bar det f0rst og fremmest Betydning,
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at del nsere Fastland bar vaeret Udgangspunktet for dets Befolknings

Forfaedre, idet smaa Menneskesamfund nu og da losnede sig fra de

storre, satte over Havene og faestede Bo paa de fjaerne 0er. Ogsaa

sydfra er der maaske desuden af og til kommen Tilskud fra de ost-

indiske 0er.

Del hele Rige bar dog ikke en ensartet Befolkning, men rummer
fern forskellige Nationaliteter.

Paa det nylig erobrede Formosa bor der imod 0st malajiske

Folk, der stammer fra Syd, og imod Vest Kinesere, som naturligvis

er sat derover fra det himmelske Rige. Men da Formosa endnu

langt fra er en folkelig og kulturel Faktor i Japan, er der ingen
Grund til her ncermere at skildre dets

Beboere.

Riukiu-0erne bar ogsaa et eget

Folkeslag, dog user i Slaegt med Japa-
nerne. Men Riukiuanerne er kun

godt 400 000 i Tal og betyder ikke

noget i Japans Aandsliv; Herred0mmet
over dem bar forelobig kun politisk

Betydning. Deres Historic er heller

ikke paa nogen Maade et Led i den

japanske, undlagen for saa vidt at de

tidlig er kommen i et Afhaengigheds-
forhold til de sydlige japanske Fyrster;
med Hensyn til Kulturlivet er de vae-

senlig Kinas Jitlinge.

Det fjerde, ikke-japanske Folkeele-

ment findes laengst imod Nord paa
Kurilcrne og den nordvestlige Del

af Jesso. Der lever Aiinoerne; og
til dem knytter der sig den saerlige

Interesse, at de en Gang bar vaeret

Japans Herrer. Deres Spor maerkes

endnu i mangfoldige Navne rundt om
i Landet; og i Gravh0je og Kokken-

m0ddinger finder man Redskaber, der slaaende ligner dem, Ai no-

erne endnu betjener sig af. For et flygtigt Blik minder Aino-

Maendene med deres lange Haar og Skaeg og deres store Bastkittel

om russiske Bonder; men de er af en belt anden Race og ernaerer

sig paa en ganske anden Vis end Russere. Uden Paavirkning af

den aeldgamle japanske Kultur og endnu mindre af den europaeisk-
amerikanske ernaerer de sig kummerligt som Jaegere og Fiskere.

Deres Redskaber er gammeldags; blandt andet benytter de endnu
Bue og Pil, og et Gevaer er en stor Sjaeldenhed hos dem. Som
vore Forfaedre i Oldtiden bygger de deres Huse naer ved Havet i

smaa Samlinger. Men det er blot simple Hytter af Traestave, Bark

og Sivmaatter; og de er i hoj Grad snavsede. Skrivekunsten kender

Fig. 22. Ainofamilie og dens Hus.
Efter Fotografi. Rein: Japan.
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Ajnoerne intet til, og deres Livsbetragtning, Religion, er raeget

barnlig. Himmellegemer, Havet, visse Dyr, f. Eks. Bj0rnen, o. lign.

er deres Guder, til hvis ALre de ofrer. Bjernene spiser de dog efter

at have bevidnet dem deres Hojagtelse.

I vor Tid Inenges dette Folk haardt af de sydfra kommende Ja-

panere og gaar sin sikie Undergang i M0de. lalt taeller de hojt

regnet 17000; og de er stserkt svrekkede af Drik og mangier ganske
Evne til at modstaa deres Histories Arvefjende.

Det japanske Riges Hovedbefolkning, Japanerne, bebor foruden

den sydlige Del af Jesso tillige alle de egenlig japanske 0er; og
de er et stort Folk. I Ojeblikket taeller de 44 Millioner eller 18

Gange mere end Danmarks Indbyggere. Da det egenlige Japan kun
er 7*/2 Gang storre end vort Land, er det altsaa meget tsettere be-

folket. Medens der hos os er gen-

nemsnitlig 3500 Mennesker paa en

Q Mil. er der i Japan godt 8000,
eller mere end i Kobenhavns Amt,
som er vor rigest beboede Egn.
Paa Grund af Landets bjergfulde
Natur er dog dets Indbyggere
cndnu langt stasrkere sammenstu-

vede; ti Hovedmaengden holder til

i de lavere Egne. I Hondos
taettest beboede Provins er der

derfor gennemsnitlig 15 000 Ind-

byggere paa hver G Mil og paa
Sikkok stedvis 21 000, skont der

der slet ikke findes storre Byer.
I de lave Egne myldrer det da med
Mennesker i en ganske anden Grad,
end vi er vant til at se paa Landet.

Naesten alle Japanere er smaa.

Maendenes Gennemsnitshejde er kun 58 Tommer eller et lille Kvarter

mindre end en middelhej dansk Mand; og Kvinderne er ganske
smaa bitte Skabninger, kun 54 1

/2 Tomme i Gennemsnit. Deres L0d
cr varierende, men oftest lys-gullig-graa, deres Haar er fuldstasndig

glat og ravnsort, og deres 0jne er smalle og brune og hos nogle
let skraatstillede. Men en typisk mongolsk Legemsbygning har de

ikke; deres afsides beliggende Bostavn har, som allerede f0r be-

maerket, foraarsaget, at de har udviklet sig til noget for sig selv.

Trods den ringe Vaekst er dog Maendene i de brede Lag staerke

og udholdende. Overklassens Maend er derimod ofte spinkle; og
Kvinderne er meget spaedlemmede Puslinger. Men disse Lilleput-
Damer har til Gengaeld en saa indtagende Maade at opf0re sig paa;
altid stilfaerdig afdaempede antyder de endog staerke Sindsstem-

ninger ved lette, stilfulde Bevaegelser. En sydlandsk Gestikulation

er dem fremmed og frasl0dende.

Fig. 23. Japanerinde.
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En belt ensartet Befolkning er dog den japanske ikke; og man
skelncr let imellem en aristokratisk Type og en Bonde-Type. Den
aristokratiske cr sserlig almindelig mod Syd i de hojere Stsender og
udmserker sig ved et langagtig ovalt Ansigt, en h0j, smal, noget
buet Nasse, lys, nassten hvid L0d og oftest skraat stillet 0jespalte.

Bondetypen er derimod overvejende mod Nord selv i Aristokratiet

og desuden i de brede Lag belt sydpaa; den bar et mere bredt

Ansigt med noget fremstaaende Kindben, temmelig flad Naese, stor

Mund og morkladen Hudfarve (se Fig. 12). Men der er dog tal-

rige Overgangsformer mellem begge Typerne.
Hvorledes disse to saaregne Typer er opstaaet, er det fore!0big

ikke muligt at give en sikker For-

klaring af. At det alene skulde

komme af forskellige Livskaar, er

neppe troligt; formentlig bar Stam-
faedrenes Uensartethed en Hoved-
andel deri. Men om Japanernes
Stamfa3dre er man endnu i Uvished.

Japanerne selv bar dog fra gam-
mel Tid efter deres egen Mening
vaeret godt paa det rene hermed.
De bar nemlig som saa mange
andre Folk s0gt at klare sig Gaaden
om deres Oprindelse og formet
deres Opfattelse i Sagn af stor

digterisk Kraft. At deres Afstam-

ning ikke er besksemmende for

dem er et Trsek, som de bar til

fielles med alle andre mytedan-
nende Folkeslag.

I deres aaldste Literatur-\7a3rker

fortaelles det, hvorledes Isanagi
og Isanami skabte de japanske

Fig. 24 Gruppe af Adelsmamd og en 0er (se S - 7
)- Derpaa besluttede

adeiigDame. Deu unge Mand i Midten de sig til at tage deres Paradis i

er 19 Aar. Efter Fotografi. Rein: Japan. 0jesyn, men gik hver sin Vej. Da de
m0dtes tilled Kvinden, Isanami,

sig at sige: Hvor det dog er morsomt at m0de en smuk Mand;
men det behagede ikke Isanagi. Som den Gentleman, en Japa-
neser allid er, foreslog ban imidlertid blot sin Hustru, at de skulde

gaa nok en Tur; og da de paany m0dtes, skyndle ban sig at ud-

bryde: Hvor det dog er behageligt at m0de en sk0n Kvinde, og
efter det Mundgodt betydede ban hende, at ban for Fremtiden
enskede det f0rste Ord, bun skulde da gaarne faa det sidste. Som
man ser, er dette et seldgammeli Vidnesbyrd om den japanske Mands
Overlegenbedsf01else i Forhold til Kvinden.

Siden f0dte Isanami et Barn, der voldte hendes D0d. Is a-
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nagi sogtc dog at redde hende fra Underverdenen, men maatte

flygte, og da ban atter var kommen op i Dagens Lys og rensede

sig ved et Bad, vaeldede der et belt Kuld Guder frem af bans Klaed-

ningsstykker og Legemsdele. Af bans venstre 0je sprang Solens

Gudinde, Amateratsu, og af bans hojre Maanens Gud; Nassen

gav endelig Voldsomhedens. Ondskabens Gud. Alt ialt fedtes der

fjorten guddommelige Vaesener.

Fra disse Guder stammer atter Japanerne. Solgudinden, Amate-
ratsu, er Moder til Kejsernes ^Et, som med mange Digtninges

Hjuelp desuden danner Udspringet for den gamle Adel. De jaevnerc
Mennesker er derimod opstaaede af en Forbindelse mellem en af

Guderne og en Krodille, d. v. s. ved en Forening af det ophojede

og det lave.

Saadan som disse Sagn fortaeller det, er dog naturligvis Japa-
nerne ikke bleven til. Efter alt hvad man nu ved om Menneskets

Natur, maa man antage, at det stammer fra dyriske, abeagtige For-

fsedre; og ganske som enhver anden Art af Dyr efterhaanden soger
at udbrede sig saa meget som muligt og i Tidens Lob varierer og
danner nye Typer, saaledes bar der ogsaa dannet sig forskellig be-

skafne Mennesker rundt om paa Jorden. Disse bar krempet ind-

byrdes og hver isasr s0gt at tilvende sig det mest mulige af Livs-

goderne og derved er nogle bleven undertvungne, fortrsengte til

ugaestmilde Egne og udryddede, medens andre er kommen ovenpaa.

Og saaledes kaempes der jo bestandig for vore 0jne mellem Nu-
tidens Folkeslag. Europaeerne civilisererc hele Verdensdeles Be-

boere, Australierne, Indianerne, med en saadan Grundighed, at ingen
af dem bliver tilbage ; og indbyrdes bekriger de hinanden, som Eng-
laendere og Boere, for at afgore, hvem Magten og Guldet skal bore

til. Og ganske paa samme Vis maa man laenke sig, at Japan i

Tidens Lob bar vaeret Skuepladsen for Kampe mellem Menneske-

typer, der til forskellige Tidspunkter er kommen fra Omlandene.
De aeldste Beboere, man kan spore, er en dvcergagtig, udd0d

Stamme. De fortrrcngtes af Amoerne og disse atter af senere Ind-

vandrere, som formentlig er kommen fra Korea til Kiushiu. Dette

antydes i ethvert Fald baade af legemlige og sproglige Overens-

stemmelser med asiatiske Folk og tillige af seldgamle kinesiske Over-

leveringer.
De seneste Indvandringer danner rimeligvis Baggrunden for Ja-

pans seldste Sagnbistorie. Og i Folge den var det ingen ringere
end Solgudindens /Etling, Immu Tenno, der var Erobrernes An-

f0rer. Han betragtes af de ortodokse, japanske Historieskrivere

som Rigets Grundlsegger, og det siges, at ban grundlagde sin Ho-

vedstad omkring ved 660 for Kristus. Han var Japans f0rste Mi-

kado, o: den store Port
; og ligesom ban kaldes bestandig Kej-

seren Mikado og f0rer ogsaa Titlen Tenno, o: Himmelkongen.
Og endnu i 1869 skrev den nu regerende Kejser i en Proklamalion:

>Jeg staar bedr0vet imellem Solgudinden og mit Folk
; og senere
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endnu : >Mit Hus, som fra Solgudindens Dage til den Dag idag bar

regeret over Japan, o. s. v. Selv Nutidens dannede Japanere, der

ellers forkaster Gudesagnene, tror paa Mikadoens guddommelige Op-

rindelse; i ethvert Fald siger de det.

For vor Tids kritiske Historiebetragtning kan dog selvfolgelig

Immu Tenno ikke holde Stand. Hans Historic er f0rst ned-

skrevet over 1300 Aar efter bans foregivne Regeringstid. Hvad der

fortselles om ham og mange Aarhundreders senere Mikadoer er da

blot fri Digtning om en Kserne af Sandhed.

Ad indirekte Vej kaster alligevel Sagnene meget Lys over Japans
Oldtid. Naar det f. Eks. hedder om Immu Tenno, at ban ikke

alene var en stor Kriger men ogsaa en fremragende Fyrste i Freds-

tid, der fremmede Agerbruget og lod plante Log og Hamp og

Ingefser, saa viser dette, at Japanerne, da de skrcv deres Kronike-

bog, forlasngst maa vsere bleven et agerdyrkende Folk, selv om det

ikke allerede var Tilfasldet i den f0rste Mikados Levetid. Da var

nemlig Jagt og Fiskefangst Nseringsvejene, og forst lidt efter

lidt kom Planteavlen til. Et mellemliggende Hyrdeliv bar der der-

imod ikke vaeret. Japans Naturforhold tilskyndede heller ikke i

mindste Maade til Nomadebrug.
En politisk Enhed var Japan heller ikke i de Tider. Landet

var endnu langt senere delt imellem Grupper, Klaner, hver med
sin H0vding. Og hver Klan havde sin saerlige Organisation og sine

egne Guder. Mikadoen havde derfor kun umiddelbar Indflydelse i

sin egen Klan, der var den storste og betydningsfuldeste og mest
ansete. Men som Hovedgudinden, Amateratsu's, Efterkommer og i

sin Egenskab af Overhoved for den fornemste Klan havde ban visse

Forrettigheder. Han kunde saaledes befale de andre H0vdinge at

stille Soldater til faellcs Forsvar og at vaere delagtige i Forfaedrenes

Dyrkelse. Japan var altsaa nsermest militsert og religiost forbundne

Klaner, hvad der ogsaa var naturligt paa et Tidspunkt, da gode
Veje var ukendt. I et saa bjergfuldt Terraen som de japanske 0ers
deles nemlig Landet i selvstaendige Landskaber, mellem hvilke Sam-
faerden vanskeligg0res af Bjergkammene.

F0rst efterhaanden som Vejbygningen begyndte og desuden Mi-

kado-Klanens krigerske Overlegenhed blev st0rre, kunde Japan sigcs
at vaere et Rige styret fra et Sted, Mikadoens Hovedstad. F0rste

Gang, da der opkraevedes Skat af alle, indtraf da ogsaa f0rst 86 Aar
efter Kristus; det var til Bestridelse af Omkostningerne ved For-

faedredyrkelsen, saa den faelles Religion bar vasret et staerkt sani-

menknyttende Baand dengang.
Med Ai no erne blev der stadig i den aeldste Tid f0rt Krige; og

de, der toges til Fange, blev gjort til Slaver. Og som en Pranger
maerker sit Kvasg, tattoverede Herrerne den Gang deres Aino-Slaver
hver med sit Tegn. Hver Klan havde sine Slaver, og H0vdingen
havde ubegrasnset Myndigbed over dem saa vel som over Klanens
frie Msend. Individet gjaldt den Gang ikke noget ved sig selv men
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kun som Medlem af en Gruppe. I politisk Henseende var hele

Klanen en Enhed; med Hensyn til Naeringslivet var derimod Under-

afdelinger Erhvervs-Enheder, saaledes at en Afdeling tog sig af

Fiskeri, en anden af Jagt o. s. v.
; og da flere Nseringsveje efter-

haanden kom til, var der en saadan Arbejdsdeling, at f. Eks. en

Underafdeling polerede Metalspejle, en anden smeddede Svasrd, en

tredje sleb ^Edelsten o. s. v. Et Hus med dets Beboere havde der-

imod ingen Selvslaendighed, endnu mindre de enkelte Personer. In-

dividet havde kun Ret til Andel i det fselles Udbytte af hele Klanens

Arbejde. Japan var altsaa, i okonomisk Henseende, kommunistiske
Samfund styrede af en H0vding og med Klan-Afdelinger som In-

dividualileter.

Efterhaanden oplostes dog disse Forhold og gav Plads for nye;

og dertil bidrog isser den Forbindelse, der kom til Veje med Korea

og Kina, som den Gang stod langt hojere i Kultur end Japan.
Efter de japanske Kronikeboger skal den f0rste Tilnsermelse alle-

rede vsere sket omtrent et halvt Hundrede Aar for Kristus; men de

melder ikke noget om, hvad Japanerne Iserte.

Senere, omkring ved to Hundrede Aar efter Kristus, kom imid-

lertid Japan paany i Ber0ring med den koreanske og kinesiske

Kultur; og denne Gang fik det afg0rende historisk Betydning.
I F01ge Sagnhistorien var det en Kejserinde, der anforte den

japanske Hser mod Korea. Dog, siger Kr0niken, var det egenlig
ikke hende, men hendes endnu uf0dte S0n, der ledede Krigs-

toget og vandt Sejren. Ved et Tryllemiddel forsinkedes S0nnens

F0dsel, for at Begivenheden ikke skulde forstyrre Moderens Hasr-

ferd. Den /Ere at vaere en fremragende Haerferer indr0mmer
den japanske Sagndigtning altsaa ikke en Kvinde, men sorger for

ved et mserkeligt Mysterium at give Manden den hele Hseder.

Siden blev for 0vrig den omtalle S0n en stor Kriger og Japans
Krigsgud.

Hvordan nu end Krigstoget foregik, saa er det vist nok, at

Japanerne efterhaanden erobrede Korea; og det er for Japans Hi-

storic en Begivenhed af langt mere vidtnekkende Belydning end
Alexander den stores Tog til Indien blev for Europas. Japanerne,
som endnu da var lidet civiliserede og blandt andet ikke kendte

Skrift, fik nemlig dels med Korea som Mellemled, dels direkte fra

selve den 0stasiatiske Kulturs Moderland, Kina, de mest dybt-

gaaende og vidt raskkende Paavirkninger. De lasrte det kinesiske

Skriftsprog og stiftede Bekendtskab med Kinas klassiske Literatur,

soerlig Kong-Tse's Skrifter. De modtog Buddaismen, der den Gang
spillede en meget stor Rolle i Kina; og i dens K01vand kom baade
Kunst og fremragende Haandvserk. Japanerne laerte Silkeavlen og
fik Maal og Vaegt og Tidsregning efter Maanen; og senere kom Bog-
trykkerkunsten, Papirfabrikationen, Tilvirkningen af Tusch og Te-

dyrkningen. Baade Familielivet og Stalsstyrelscn omdannedes efter

kinesisk Monster, og kinesisk Sprog blev de fornemmes Maal som
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Grsesk var det i Caesars Rom. Der indvandrede fremragende Ki-

nesere og Koreanere saasom dygtige Bygmestre, Larger, Musikere,
Kunstnere og mange buddaistiske Munke. Agerbruget flk et belyde-

ligt Fremstod, kunstig Vanding til Rismarkerne blev mere alminde-

lig, der byggedes Veje og gravedes Kanaler, der indrettedes Skoler,
Videnskab og Kunst blomstrede, saerlig paa Grund af Budda-Klostre-

nes \7irksomhed. Et blandt mange Vidnesbyrd om Buddaismens

Indflydelse er den store Buddaflgur, rejst i Nara, som var Hoved-
stad en Periode.

Japan var dog ikke en blind Efterligner af Kina, men valgte og
vragede med Omtanke og efter-

haanden sammensvejsedes det

fremmede med det hjemlige, saa

der til Slut dannedes et fornyet

Japan. Forbindelsen med den
kinesiske Verden losnedes des-

uden til Slut saaledes, at Japa-
nerne i deres afsides Beliggenhed
ret fik Tid til at ford0je og om-
smelte det modtagne.

Hvad Mikadoerne angik, saa

steg og faldt deres Myndighed
efterhaanden. I Begyndelsen vok-

sede den, idet de stadige Krige
med Korea bidrog til Overfelt-

berrens, Mikadoens, Anseelse og
desuden ved at tilfore bans Klan

Krigsfanger direkte foregede bans

Magtmidler. Buddaismen virkede

derimod i modsat Reining og un-

dergravede i al Stilhed Kejserens

Myndighed. Denne beroede jo

nemlig i Teorien paa, at ban var

Solgudindens jEtling; men det

stemte ikke med Buddaismen.

Fig. 25. Nara-Budda. Bronce stntuc. For den var Buddaerne hojt
17 Alen hej. Rejst omtr. 736 eft. Kr. hsevede over alle Forftcdre, og

Troen paa Budda var Hvermands

Pligt. Individet blev herved skudt langt staerkere i Forgrunden, end
det f0r var. Lykken blev den enkeltes eget Vaerk. F0r kunde des-

uden kun H0vdinge og Mikadoer leve evigt som Kami'er; nu der-

imod fik alle Del i Saligheden, saaledes som Buddaismen opfatter
den. Spasndingen mellem de gamle Doktriner og de nye blev endog
saa stor, at der opstod en Religionskrig med politisk Baggrund; og
da Mikadoen tabte, svaekkede det yderligere bans Magt.

Men saa vendte Lykken sig alter, idet Mikadoerne tog Budda-

ismen under deres Vinger og benytlcde den tillige med Kong-Tse's
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Laere i deres Formaals Tjeneste; og ved en Forfatningsaendring lyk-

kedes det at indfore en absolutistisk Regeringsform. Mikadoen stod

nu direkte overfor enhver Undcrsaat, i Hovedstadens Omegn umid-

delbart og i de ovrige Provinser ved Hjselp af Slatholdere. Enhver
maatte betale Skat. Al Jord erklreredes for Kejserens Ejendom;
kun Bearbejdelsen og Udbytlenydelsen overlodes til de enkelte Fa-

milier. Disse blev de okonomiske Enheder i Stedet for Klanernes

Underafdelinger.
I Laengden undergravede dog de kinesiske Laerdomme og Skikke

Mikadoernes Magt og medf0rte en belt ny Samfundsorden og Stats-

styrelse. Og hertil bidrog mange Aarsager. Mikadoerne var saa-

ledes ikke mere selv Hserforere, men levede odselt i deres Palads;
det stive kinesiske Hofceremoniel og den alt for yppige Levemaade

tog Humoret fra dem, og i deres Kedsombed optog de d( n kine-

siske Skik i en ung Alder at frasige sig Tronen og gaa i Kloster,

hvor de kunde leve mere bekvtmt som buddaisliske Munke. Om-
vendt steg Rigets overste Embedsmaends Magtbrynde og Evne til at

saette deres Vilje igennem; og en med Kejserhuset besloegtet Familie,

Fuji var a, kom faktisk til Magten.
Om denne Families Stamfader hedder det i Historieskrivningen,

at ban kom fra de himmelske Sletter til Japan. Sandheden er

imidlertid, at ban var en Son af en Mikado og en af dennes Friller.

Han beklaedte et efter Kinas Monster opreltet hojeste Slatsembede;

og af bans JEi blev det efterhaanden Skik at udtage ,Regenter,
som styrede Riget i umyndige Mikadoers Navn, og detle varede fra

ca. 930 til 1156.

Samlidig med disse politiske Forandringer var der foregaaet so-

ciale af den mct indgribende Belydning. Med den stigende Kultur

var nemlig Befolkningen taget til; og derfor blev nyt Land stadig

opdyrket, fjaernere og fjaernere fra Regeringens Saede. Jorden gik
lidt efter lidt over til Privalejendom, og Grundbesidderne var ikke

Provinsstatholderne undergivne og desuden skattefri. De passede
imidlerlid ikke selv deres Jord. Det overdrog de til Forpaglere og

Bonder; selv var de derimod Krigere. Men derved udviklede der

sig to skarpt adskilte Slaender, en jordejende Kriger-Adel og en

ejendomslos, ofte forpagtende Bondestand. Og deraf udsprang atter

Japans Lensvaesen. De store Adelsma'nd holdt nemlig Livegne til

deres personlige Forsvar; og jo flere vaabenfore Maend de havde,
ties storre var deres Magt. Men da det var dyrt at skaffe Under-
bold til saa mange Huslropper, sogte Adelsmsendene at erobre Land
fra hinanden og gore Bonderne til deres ubetinget Horige og Lydige.

Og enkelte ALller, der var saerlig dygtige og havde Held med sig,

gjorde sig efterhaanden belt uafbaengige af Fujivara-Regeringen.
liver Grundbesidder blev Hersker paa en Ejendom; og imellem dcm
indbyrdes gjaldt kua Naeveretten.

Mikadoerne havde faktisk slet intet at sige. Fujivaraerne havde

tidlig sorget for enten at saette Kvinder eller Born paa Tronen, for

Vilhelm Uusmus&on: Japan 4
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at de selv desto letterc kunde raade; og (let er hyppig haendt, at

Drenge paa 9, 8, 5 ellcr endog 3 Aar blcv gjort til Mikadoer og
atter tvnngen til at traekke sig tilbagc til (let sserlig fine Embede
som afgaaet Mikado. En Gang begyndte endog en Regent i 2 Aars

Alderen, men holdt op igen modig og mat af Embedets Glseder, da

ban var 4. Det hsendtes derfor, at der samtidig levede mange Eks-

Mikadoer; en Gang var der ikke mindre end fire foruden den re-

gerende, virkelige Mikado.

Men heller ikke Fujivaraerne formaaedc noget overfor de msegtige

Fyrster rundt

om i Landet.

De enkelte Eg-
nes Adskillelse

vcd Bjergdrag

og de tarveligc

VejegjordeSam-
fserden vanske-

lig; og hver
F \-rste sad paa
sin Gaard som
en 0rn i sin

Rede. Af Jor-

dens Storrelse

og bans Magt
over dens Be-

boere afbang
bans Evne til

at fode Krigere.

Den, der ingen
Jord havde,

maatte lyde.

Derfor byggede
Lens mrendene

sig slrcrke Fsest-

ningcr meddybe
Grave og lioje

Volde; og oftest paa en H0j inderst inde knejsede Borgtaarnet i

mange Stokva.'rk. Paa Voldene var der mindre Boliger. Og et

levende Vsern havde Fyrsten i sine Vasaller, der stammede fra fri-

givne Livegne.
I Tidens Lob samlede enkelte Adelsslsegter ved fremragende

Krigordygtighed storre og storre Landomraader og overvandt de

Hindringer, Japans Natur Isegger i Vejen for en enkelt Herskers

Magt over hele 0riget. Og deres indbyrdes Krige fik derved storre

Stil og blev underliden hele Otters Undergang.
I Slutningen af det 12le Aarhundrede havde en enkelt Shrgt,

T a i r a, over Halvdclen af det dava?rende Japan i sin Magt som

Fig. 26. Borgtaarn.
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Grundejendom; og dens Hov<ling var faktisk Landets Regent.
Hnn indsalte og afsatle Mikadoer efter eget Tykkc. Alle Udmserkelser

og Begunstigelser stod aabnc for haus Sloegtninge og Tilhamgere.
Hans Tyranni var nresten ubegrscnsct; og den rivaliserende ^Et,

med hvilken ban ofte havde krempet, M in am oto-,Etten, var belt

stillet i Skygge. Havde Tingene fojet sig efter bans Hoved, var den
blevet belt udryddet.

Dct gik imidlcrtid andcrledcs. Der var fodt en, som snarl skulde

knaekke Tairaernes Magt. Minamoloer ne havde faaet en F0rer

af frcmragende Snille i Joritomo, en af Japans storste og betyd-

ning;;fuldcste Ma?nd. Han bragte endelig de langvarige Krige til at

standse og skaffede Japan indre Fred og Ro en Aarrrekke. Taira-
ernes Magt knaekkedes vcd deres Nederlag 1185; og alt bvad man
sidcn kunde finde af deres 1E( blev draebt.

Mina mo to erne med Joritomo i Spidsen havde nu al Magten;

og Joritomo bestraebte sig for at sikre den for sin Sltegt for

lange Tidcr. Og ved sine Foranstaltninger understregede ban Mi-

kadoernes Magtesloshed, som varede ligc til 1867, og gav Lens-

ordningen fast Form, der holdt sig til ca. 1600.

Sig selv lod ban af Mikadoen udnaevne til Shogun, d. v. s.

oversle Fellberre og verdslig Rigsforstander; og Embedet blev arve-

ligt i bans /Et. Sine naermeste Sloegtninge fik ban indsat som Stat-

boldere ude i Provinserne; men for at ban kunde vaere vis paa, at

do var bam horige og lydige, blev der ved deres Side sat Krigere,
der slod direkte under Joritomo; og de tilvendle sig cfterbaanden

Magten i Sledet for de civile Embedsmsend. Han bortgav i Kraft

af sin Overejendomsret Jorden til sine Venner og grundlagde dervcd

det egenlige Lensvsesen. Desuden ordnede ban Retsplejen og be-

ksempede Roveruvsesenet, som havde floreret under Krigene. og ban
forbod Praesterne og Munkene i de store Budda-Klostre at baere

Vaaben og at beskytte bevaebnede Masnd. Saa laenge han endnu
levede var der da ogsaa Fred og Orden i Japan. Men aldrig saa

snart var han dod, 1199, for det begyndte at ulme; og snart var

der atter Krig i Landet.

Jo ri torn os Svigerfader og bans ^Et, Hojo'erne, tilrev sig f0rst

Magten. Ved Siden af Shogunerne salte de en Regent<; og

hurtig fik de ved Mord og Raenkespil Joritomos Arvinger til Shogu-
nalet udryddede. De lod da udnaevne ganske unge Shoguner,
som de tog fra Mikadohoffet, saa at Japan paa en Gang havde

mindreaarige Kejsere og mindreaarige Rigsforstandere. Og saa stor

var H ojo-Regenternes Magt, at de, da en Mikado forsegte at afryste

deres Aag, kunde stemple det som et kejserligt Opr0r; saaledes

var Tingene vcndt paa Hovedet. De fersle Hojo-Regenter var imid-

lerlid dygtige Mrend, og Japan havde i mange Henseender en lykke-

lig Periode. Men efterhaanden forfaldt ogsaa Hojoerne til Luksus.

Deres Regeringsmyndighed gik over paa andre Hinder, saa man
kom saa vidt, at der var en Hovm ester* for en mindreaarig



36 YILHKI.M RASMUSSEN

Regent, der styrede Anliggenderne for en mindreaarig Shogun,
som gik for at vaere en mindreaarig Mikados Rigsforstander.

Andre ^Etter s0gte da at fravriste dem Magten; og i en lang
Aarrsekke rasede Borgerkrigen, vaerre end nogensinde for. Saerlig i

Sltilningen af det 15de og i Begyndelsen af del 16de Aarhundrede
var Forholdene ulykkelige. Der fortes ikke alene Krig imellem de

cverste i Samfundet, men Besidderne af naeslen enhver Borg i

Landet bekcempede hinanden. Klostrene blev Faestninger, Munkene
bar Vaaben, mange Soldater levede iblandt dem, og Roverbander

sogle Ly bag deres Mure og Lagre for deres Bytte. Herrel0se Rid-

dere, der var vacrre end Europas Middelalders R0verbaroner, strej-

fede om i Landet og holdt \7
eje og Ruiner besat. Paa Havene drev
de det fraekkeste S0r0veri og gjorde

J.apanernes Navn til en Raedsel i 0st-

asien. B0ndcrne maalte udrede uhyrc
Skalter og var dog hverken sikre paa
Liv eller Ejendom. De joges fra Egn
til Egn paa Grund af Krigene, og til

disse Plager kom baade Pest og Hun-

gersn0d. End ikke i Hovedstaden Kioto

var man tryg, og den blev naesten

folketom.

De evindelige Krige og 10se Rets-

forhold skabte imidlerlid efterhaanden
de Maend, der fik Bugt med de ureger-

lige Lensfyrsler og frie Bander. I-lge-

som i Italien i det 16de Aarhundrede

oplugtedes der samtidig i Japan ved
Forholdenes Magt handlekraftige, be-

slutsomme Maend, der baade kunde
herske og lide. Og det var oftest nye
Maend, idet de gamle Slaegter forsvandt,
medens andre grundlagdes. Riddere,

Munke, B0nder kunde en Dag vaere

simple R0vere, en anden Dag Forere for en hel Bande og siden

Fyrster af store Lcn.

Den f0rste, der svang sig op til den liojeste Magt i Samfundet,
var Nobunaga. Han afsalte Shogunen 1573 og regerede selv i

Mikadoens Navn; og der var omtrentlig Fred indtil bans D0d.
\7

ejene blev istandsat, Budda-Praesternes Magt staekkedes, og store

Klostre med deres Munke og Kvinder og Born blev jaevnet med
Jorden.

Efter Nobunaga (f 1582), gik Herredoinmel over til en af

bans Fellherrer, Japans aevenlyrligslc Skikkelse, Hideyoshi. Hans
Fader var Bonde, og ban selv havde vaeret Staldkarl; men ved sin

Krigerdygligbed var ban i de urolige Tider stegen og stegen, indtil

ban blev den forste Mand i Riget efler Nobunaga. Og da denne

Fig. 27. Hideyoshi.
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var d0d. raadcde Hideyoshi og sked Nobunagas .Etlinge til Side

og var selv efter 10 Aars Krigsferelse Herre over hele Japan. Han
besluttede da at erobre Korea og Kina, og i en Henvendelse til et

koreansk Gesandtskab aabenbarer ban, hvilke svimlende hoje Me-
ninger ban havde om sig selv. Han sagde nemlig: Jeg er den
eneste ^Etling af en

ringe Sla?gt; men min
Moder dromte en

Gang, at Solen be-

frugtede hende, og
siden fodte bun mig.

Og en Spaamand bar

sagt, at overall hvor
Solen skinner, vil jeg
komme til at herske

. . . Min Lcbebane
bar ogsaa vaeret som
den opgaaende Sols,

der lyser over den

hele Jord.

For Korea blev

ban ogsaa en farlig

Fjende. I Japan selv

havde ban befalet

over en Haer paa
250 000 Mand

,
af

hvilke de rigesle var

panserklsedte Ryttere
vsebnede med Bue og

Pil, Lanse og Svaerd

samt en Skindpose i

Stedet for vore Rid-

deres Skjolde til at

fange Fjendens Pile.

Til Korea sendtes og-
saa store Hjere; men
under Krigen d0de

Hideyoshi; og bans

Efterfelger sluttede

Fred.

Men vandt Japan end ikke noget Land, saa var alligevel Krigs-

toget til Korea til stor Gavn. Den aeldgamle Forbindelse med Ko-

rea og Kina var nemlig efterhaanden sygnet hen, og da Mongol-

Kejseren Kublai Khan, der havde erobret hele Kina, i 1281 pr0vede

paa at erobre Japan, opherte den naesten belt. Men efter Hideyoshis

Hsertog rislede der en ny Strom af koreansk og kinesisk Kulturliv

over Japan; og Hideyoshis Arvetager gjorde, hvad ban formaa-

Fig. 28. Eii japansk Ridder til Rest.

Fra ethnografisk Museum.
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ede, for at Virkningerne kundc blive baade onifattende og dybf
gaaende.

Denne Mand var lyeyasu, Japans storste Statsmand og fuldt

ud jjevnbyrdig med Europas aller betydeligste. Hans Maal var at

skafle Fred i Landet og sikre den hejeste Magt for sin AL(; og ban

gennemforte dct saa godl og klogt, at bans Slaegt regerede Japan i

over halvtreilje Aarhundrede.

Da Hideyosbi d0de, blev lyeyasu Formynder for bans lille

Son, men ban trsengte bam burlig licit til Side for selv at lage

Magtcn; og da ban i et blodigt Slag, 1600, havde besejrel de Fjender,
soni ban hcrved havde paadraget sig, var ban den virkeligc Regent.
I 1603 udnaevntc Mikadoen bam til Sbogun og gjorde Embcdet

arveligt i bans JEi, Tokugava-JEtten. Og for at sikre sig, at den

ikke efter bans D0d skubbcdes til Side af andre, skabte ban, ved

omfatlende Love, nye sociale, politiske og borgerlige Forhold, alle

bcrcgnede paa ved fasle Former som en Spaendetroje at hindre An-

slag imod bans Has. Tilsyivcladende gav ban dog blot de gamle
Tilstande fast Form; i Virkeligheden tilintctgjorde ban Landets Lens-

vsesen. I den forudgaaende Tid havde nemlig Lensfyrsterne vreret

selvstrcndige liver paa sit Gods; nu ordnedes hele Landet som en

Politistat mcd Shogunen i Spidsen.
Den mest afgerende Del af lyeyasus Lovbestemmelser var den,

der ombandlede Samfundsklasserne og dcres Karakter.

0verst stod Mikadoen, Solgudindens yEtling. Han skulde altid

bo i sit Slot i Hovedstaden Kioto omgivet af Samfundets anden

Rangklasse Hofadclen. Saa hojt ophojet over alle var ban, at den,
dcr sledles for bans Aasyn, maatte kaste sig mesegrus i Gulvet;
ban sclv derimod maatle ikke ssette sine Fodder paa Jorden, at ban
ikke skulde besmillcs. Udcn Tilladelse fra Shogunen maatte ingen
Undcrsaat besogc Mikadoen, end ikke paa dennes udtrykkclige Be-

ialing; og for at vaage over bans mindste Handlinger havde Sbo-

gunen sin Rcpra^sentant i Hovedstaden. Sbogunerne skulde nemlig
altid beskytte Mikadoen imod de Farer, der trucde; og hvis nogen-
sinde en Shogun forsomte denne Pligt og ophorte at respektere

Kejseren, vildc det blive til Laudets Ulykke.
lyeyas". forstod godt, at denne r0rende Omhu for Mikadoen

kundc tage sig ud, som om dens Hensigt var at berove Mikadoen
enhver Udsigt til nogensinde at gore sig gceldende og faklisk at

fiengsle hum i bans cget Slot; ban siger i sine Love, at det jo nok
kunde tage sig underligt ud, at ban, en Undersaat, saaledcs fastsatle

Kejserens Levevis og Elikcttc ja endog bestemle bans aarlige Ind-

komstcrs St0rrelse. Det var imidlertid alt sammen i sin gode
Orden

;
ti Mikadoen vor en alt for bellig Person til at give sig af

med denne Verdens Bekymringer; derfor paatog Skogunen sig at

ordne alt paa del bedste for ham.
I Fremtiden var det da ogsaa rent pro forma, at Shogunerne

udnrevntes af Mikadoerne og s0gte deres liifald til Regeringshand-
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linger. Det var en Indrommelse til den nedarvede Indbildning, at

den guddommeligc Mikado var en Midler imellem Folket og Guderne.
Som man i vore Dages England bar et hojt lovprist Kongehus,
medens al Magten virkelig er i Parlamentsva?Igernes Haender, saa-

lede.s fik Japan, for over halvtredje Aarhundrede, i en endnu hejere
Grad en kejserlig Regering, hvis Magt var det blotte Skin, medens
i Virkeligheden en selvbestaltet Embedsmand, Shogunen, og bans

Raadgivere, styrede alle Anliggender.
Efter Mikadoen og Hofadelen kom nemlig den virkelig magt-

besiddende Del af Folk, Ridderstanden. Men den var alter ind-

delt i Underafdelinger.
0verst stod Shogunen, Mikadoens fornemste Vasal, men alle

Ridderes Lensberre. Til sin Residens valgte ban Jeddo, det nu-

vrerende Tokio. Allerede 1456 var der her bygget et Slot, og 1590

gav Hideyosbi det til lyeyasu tilligemed dels Omliggende. Og ban
lod nu rejse en hel By, et japansk St. Petersborg, bvor ca. 300 000

Arbejderes Haender tildannede en sumpet Egn til Grund for en Stad,
der snart talte flere Hundred Tusend Indvaancre.

Ved Siden af Shoguncns Palads knejscde et Horgtaarn med fern

Stokvasrk; rundt om b?gge 10b tre Volde, flankerede af Taarne og
skilte af dybe Grave. Indenfor den andcn Void laa Templer og en

stor Have, og rundt om var der Boliger for det Ridderskab, der

lejlighedsvis cller altid boede omkring Sbogunen og var bans levende

Vsern. Det bele Anltcgs Storrelse faar man ret Begreb om, naar

man ved, at der nu efter Omvrcltningen 1868 indenfor Voldene og
Gravene findes baade Kejsercns Palads og Haver, desuden Hoved-
sladens Kaserner og Eksercerpladser og dcrtil en Bydel med over

Hundred Tusend Bebocre.

Under Shogunen stod Lensfyrstcrne, Daimiocrne, ialt ca. 260.

En stor Del af dem var lyeyasus Shcgtniiige, andre derimod enten

bans Vaabenfrcller eller endog bans overvundne Fjender, hvis Ven-

skab og Fredsaelhed ban vakte ved ikkc at berevc dem deres tid-

ligere Besiddelser.

Hver Daimio havde sin Borg med Volde og Grave og F?est-

ningstaarn. Sit Len forvallede ban efter eget Tykke; derimod var

bans Lovgivervirksomhed begrrcnset til underordnede Sp0rgsmaal, i

Hovedsagen gjaldt Shogunens Love og Forordninger for hele Riget.

Overfor sin Lensherre Shogunen var enhver Daimio forpliglct lil

ubetinget Lydighed, bans /Egteskabsindgaaclser og Adoption sf S0nner

maatte bifaldes af Shogun-Regeringen ligesom bans Udpegen af sin

Efterfolger eller Opforelsen af nye Borge, ja endog Ombygningen af

gamle. Hver Daimio maatte betale Skat og stille Soldater; ingen af

dem maatte trrede selvstaendig i Forbindelse med udenlandske Magter.
For at sikre sig, at Daimioerne virkelig lystrede, indreltede lyeyasu

et vidt forgrenet Spionvsesen, der vaagede over de mindste Tildra-

gelser ude i Lenene. En Tid af Aaret opholdt desuden selve Lens-

fyrsterne sig i Shogunens Residensstad for at bevidne ham deres
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Hengivenhed; og allerede 1634 blev det fastsat, at de hvert Aar

skulde bo den halve Tid i Jeddo, og naar de tog hjera til deres

Len, maatte de lade deres Hustruer og andre naer paarorende blive

tilbage som Gisler, saa at Shogunen havde nogen at kappe Hovedet

paa, hvis Fyrsten blev mistaenkelig. Som Tegn paa deres Vasal-Eds

Hellighed maatte de da ogsaa underskrive den med Blod.

Nederst i Ridderstanden kom de menige Riddere, Samurai

(se Fig. 24). De var Japans egenlige Krigerstand; og efterhaanden

som Shogunerne og Daimioerne svsekkedes af for meget Vellevned,

var det dem, der bestemte Tungens Plads paa Magtens Vaegtskaal.

Enhver Samurai skulde altid baere to Svaerd; ti i Folge lyeyasu er

Svaerdet Samuraiets Sjael. Det st0rste var ca. 2 Alen med naesten

lige Klinge og et langt Faeste til begge Haender. Dets Staal var saa

fortraeffeligt, at man i ct Slag kunde overhugge en Stabel Kobber-

m0nter eller S0m,
uden at ^Eggen satte

Skaar, og i kunstnc-

risk Udsniykning var

baade Faeslet og Klin-

gen og isaer Parer-

pladcrne (se Fig. 5)
Mestervaerker. Det

andet Svserd var gan-
ske kort og benyttedes

kun, naar Riddercn

maatte draebe sig selv,

begaa Harakiri.
Delte var ingen Skam,
men ofte en stor /Ere

baade for Selvmorde-
ren og nans /Et.

Havde nogen plettet

sit Navn, eller var ban blcven fornaermet og ude af Stand til at

baevne sig paa a mien Vis, eller stod ban i Fare for at blive draebt,

tog ban Livet af sig med sit Harakiri-Svaerd. Og da Krigernes JEre

altid er emfindtlig og saerlig i Japan var sart som en Mimose, ru-

stede Harakiri-Svaerdene ikke i deres Skeder; og mangen Gang blev

der lagt vidunderlig Dodsforagl og Haardhed for Dagen. Selve Af-

livelsesmaaden var allerede grusom; ti Samuraien spraettede sit

Underliv op, hvorefter en af bans Venner afhuggcde nans Hoved.
Men det er ofle baendt, at en Samurai, efter at ban havde snitlet

sig i Maven, har fremsagt et Digt eller skrevet sit Testamente med
sit Blod eller selv afhugget sit Moved med det store Svaerd.

Krigernes Drengcborn fik da ogsaa en spartansk Opdragelse.
Allerede tidlig blev de om Nalten sendt ud paa Relterstederne for

at hente afhuggede Hoveder. Foregik der en Henreltelse, tog man
dem med derhen, for at de kunde faa Lejligbed til at se lilodel

Fjsl. 29. llarakiri-Scciie.
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flyde; og naar de saa kom hjem, (ik de Ris, dcr var farvet blodr0d,

og den maalte de ssette til Livs uden at give det mindste Tegn paa
Vaemmelse. Pros de om Fingrene, fik de det Raad at dyppe dem i

Isvand, det hjalp; og var de kolde om F0dderne, blev de sendt bar-

fodede ud i Sneen. Deres Lege var ofte: at d0, at begaa Harakiri

og med Anstand at hugge Hovedet af deres Venner, som de voksne

gjorde. Og i Skolen laerte de sserlig at beherske deres Legeme og
at haandtere Vaaben, Due og Pil, Lanse og fremfor alt Svaerd. Fser-

digheden, de opnaaede, var saa stor, at det var en almen yndet
Idrset at bringe en Find i Balance paa Odden af et Svaerd og saa i

en Hast at drage et andet og hugge Pinden over, inden den var

falden ned.

Gennem Opdragelsen optugtedes der da en Ridderstand, som ud-

mserkede sig ved mange ridderlige Dyder: lidenskabelig National-

stolthed, frygtles Tapperhed, den mest prikne ^Erekaerhed og ube-

tinget Lydighed opad i Rangstigen.
Overfor det menige Folk havde Samurai derimod store Rettig-

heder. De var skattefri; og tiltalte en jsevn Mand dem userbodigt,
havde de Lov til at hugge ham ned paa Stedet.

Naar Daimioerne med deres F01ge af Samurai var paa Rejse til

og fra Jeddo, blev der da ogsaa vist dem den aller st0rste JErbodig-
hed. Langs Vejene maalte man lukke Husene helt til, saa at inlet

borgerligt Blik kunde falde paa de h0je Herrer; og det var ikke

tilladl al lave en ret varm Mad. I langsommeligt Tempo og med
hojtidelig Holdning drog det l.ange Tog forbi, de* fleste til Fods
baerende deres Lensherres Tilbehor, men de fornemste lil Hest eller

i Baereslol.

I mange Henseender er det Europas ridderlige Middelalder, som
man bar set i Japan lige til 1868; og Samuraiernes straenge Hen-

givenhedspligt overfor deres Lensherre og deres D0dsforagt bar faael

et slaaende Udtryk i en af de Forlaellinger, som laeses mest i Laadet.
Den handler om 47 Ronins, o: Riddere, der bar mistet deres Herre.

Deres Lensfyrste skulde laere Hof-Etikette, men blev fornaermet af

sin Lrerer, og i sin Vrede Irak ban blank for at slaa ham ned.

Del lykkedes ikke; og da det var forbudt under D0dsstraf at drage
Svicrd i Paladset, hvor Begivenheden fandt Sled, blev Lensfyrsteu
d0mt til at begaa Harakiri. Nu var bans Samurai forpligtede til at

haevne ham
;
men det var ikke let. Hofembedsmanden, Lensfyrstens

Laerer, var paa sin Post og hoi t vaagent 0je med dem. De herre-

10se Samurai, Ronins, beslullede da at anvende List; deres F0rer

hengav sig til Sus og Dus, som en Bidder ellcrs ikke giver sig af

med i Japan, og andre log sig borgerlig Haandtering til. Det lyk-
kedes dem da ogsaa at f0re Hofembedsmanden bag Lyset, og en

"*

Nat faldt de over ham, og da ban ikke vilde begaa Harakiri, draebte

de ham. Derefler begav de sig alle lil deres Lensfyrsles Grav og
begik Harakiri. Men nu var der en anden Lensfyrsles Samurai,
som en Gang havde set de 47's Anf0rer ligge drukken paa Gaclen

Villiflin ttasliiuss-.'n; J;i|>.n. ;
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og i den Anledning havde spyttet pan bam og haanet ham. Denne
Samurai kom til de 47's Grav og Ireste om deres Opfcrsel. Han
forstod da, hvorfor deres Anforer havde level saa uvaerdigt; og re-

solut trak han sit Harakiri-Svaard, gjorde ham de aerbodigste Und-

skyldninger og drasbte sig, ti naar man havde fornaermet en saa tro

Vasal, kunde man ikke mere vaere bekendt at leve.

Under Adelen kom. i Folge tyeyasus Love, del store, menige
Folk, Hejmin, de mange Millioner. Men det var atter delt i Klasser.

0verst stod Bonderne, ti Agerbrug er Landets St0tte. Derefter

kom Haandvrerkerne; og blandt dem var "Vaabensmeddene hojest
anset af den naturlige

Grund, at de forsynede
Landets Aristokrati med
dets vigtigste Ejendele.
Under Haandvasrkerne
stod de Handlende, som
nod ringe Anseelse og
endnu bar vanskeligt ved
at haevde deres Stilling.

Helt udenfor de fire

Samfundsklasser var ende-

lig dels de Userlige,
f. Eks. Skuespillere og
Danserinder, dels de

Urene saasom Garvere

og Slagtere og de, der

lavede Laederfodt0j.
Hele Japans Naerings-

liv hvilede paa det me-

nige Folks Skuldre; og
det forstod lyeyasu fuldt

ud og sorgede ogsaa for

at fremme den brede Be-

folknings Kaar. Og det

var der h0jlig Trang til.

De forudgaaende Aarhun-
dreders urolige Tider havde forarmet Landet. Lensfyrsterne havde
liver paalagt deres H0rige saa store Skatter, som de behagede; og
hvor der var indf0rt nye Foranstaltninger til Landbrugets Fremme,
var det blot sket, for at Herremanden kunde faa st0rre Udbytte,
ikke med den Hensigt at lette Bondens Kaar. Efter lyeyasu blev

det anderledes. Han lod anlasgge Veje og bygge Broer og indrelte

Herberger for at fremme Landsdelenes Samfcerdsel og Afsaetningen
af Landbrugets Frembringelser. Magasiner opf0rtes, hvori der i

gode Aaringer oplagredes Ris, saa man i trange Tider kunde saslge

det til na-sten saedvanlig Pris. Risdyrkningen forbedredes, og Daimi-

oerne forpligledes til ikke at plage B0nderne med haarde Skatte-

Fig 30. Japansk Bonde.



JAPAN 43

paalaeg. Agerdyrkningen naaede da ogsaa en overordenlig Hojde,

og stod langt over Datidens europseiske Jordbrug. Og efterhaanden

blev Bonderne, i Sledet for ufrie Herige, forpagtende eller jord-
besiddende frie Maend. Ogsaa Haandvserk og Handel gik det frem

med, dels paa Grund af direkte Foranstaltninger, dels som en Folge
af den langvarige Fredstid. Storbyerne, der var opstaaet ved, at en

Dainiio sammenlagde flere Landsbyer under sin Beskyttelse, blev

Arnestedet for udmaerket Haandvaerk og stor Indenrigs-0msa3tning;

og der dannedes Gilder med Forsamlingssale, Indsignier og Be-

styrelser. Men det var hele Familier, ikke de enkelte Personer, der

var Lavenes Medlemmer; og enhver maatte folge sin Fader i bans

Haandtering, med mindre ban kunde blive adopteret af en Mand af

anden Profession.

For yderligere at bidrage til Japans ekonomiske Opkomst og til-

lige for at skabe saa faste Forhold som mulig, traf lyeyasu meget
naergaaende Bestemmelser angaaende sine Undersaatlers daglige Livs-

forelse saerlig med Hensyn til deres 0konomiske Kaar.

Luksus blev i al Almindelighed forbudt. Kun Shogunen selv og
de store Daimioer udfoldede Pragt. Den jrevne Befolkning blev

tvungen til stor Tarvelighed. Det var den f. Eks. forbudt at bsere

Klaeder af Silke og at benytte en Paraply i Tilfaelde af Regnveir.
Det var tbreskrevet enhver, hvor stort et Hus nan efter sine Ind-

konfster maatte bygge, og om det skulde taegges med Tegl eller

Straa. Det var n0je bestemt, hvad man kunde give i Brudegave,
hvilke Retter Bryllupsvaerten maatte saetle paa Bordet, og hvor

mange Chester han havde Lov til at indbyde; og lignende Regler
var der for, hvordan man havde at forholde sig ved Begravelser
eller det forste Barns Fodsel eller de saedvanlige Fester, Drengenes
og Pigernes Fest.

Ogsaa Kunst og Videnskab og Literatur havde lyeyasus Bevaagen-
hed. Han lod flere kinesiske ^

T
aerker oversaette og banede derved

Vej for tildels nye Synspunkter i afgerende Sporgsmaal. Og Kunst-

nere og dygtige Haandvaerkere kom, som f0r omtalt, i belydeligt
Antal fra Korea og Kina. Den lange Fred, som Japan opnaaede,

gjorde det desuden muligt, at lyeyasus Virksomhed i den f01gendc
Tid kunde faa rigelig Fodfseste og bsere Frugt.

DAGLIGT LIV.

Hvad et Folk oplever i sin Histories L0b, bundfaslder sig i dels

daglige Liv; og ved n0je Granskning kan man ofte udskille det, der

skyldes dets egne, selvstaendige Paafund, fra det, der er hentet ude-

fra. Men ogsaa Naturen, som et Folk er omgivet af, virker baade
direkte og ad Omveje og setter sit Stempel paa Saeder og Skikke

og praeger Menneskenes Syn paa Tilvaerelsen og spores selv i deres

Kulturlivs h0jeste Ytringsformer. Og af alle de forskellige Paavirk-
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Fig. 31. Hilsend;' Japanerinder.

ninger vaves det M0nster, der er Sarkendet for hvert cnkelt Folke-

slag, og som giver det dels Karakter.

Paa mange Omraader trader dette frem i Japan. Man ser det

blandt andet tydelig i den

Maade, hvorpaa Japancrne
bygger deres Hus; ti det

barer Marker baade af Ja-

pans krigerske Historic, dets

rige Plantevakst, dets Klima

og dets Jordbundsforhold.

Dybt indgribende Bet3
r

dning
for hele Bygningsmaaden bar
isar de byppige Jordskalv.
De starke Bevagelser i

Grunden bar nemlig trykket
Husene flade og brede og, i

Forbindclse med Landcts

Fattigdom, der skyldes Aar-

bundreders Krige, bevirket,
at de er yderst tarveligc i

enhver Henseende. Og Hge
ledes paa Grund af Jord-

skalvenes Hyppighed er Husenes Konstruktion en ganske anden end
hos os. Vi faster vore Bygninger solidt ved en fast Grand nede
i Jorden; i Japan 10sner man dcm derimod saa mcgct som
mulig fra Jordbundcn.

Paa nogle store Slcn

anbringes de S0jler,

der barer Taget ; og
dette trykker dem
ved sin store

baardt ned
Grundstenene.

ledes opnaar
at Jordskalvsbeva-

gelsen, naar den ikke

cr usadvanlig stark,

glider bort under
Huset. Grundstenene

bevager sig lidt, S0j-

lerne rokker paa Sle-

nene, og Taget du-

ver
,

men det hele

holder sammen. Det

lunge Tag er derfor egenlig Bygningens Ballast og Fundament.
I Overensstcmmelse med dette Bygningsprincip begyndcr Japa-

nerne med at tomre Taget lil et Hus. Derpaa rejses Sojlerne eller

Ysegt
imod
Saa-

man,

Fig. 32. Dagligstue. Til venslre ses Papirsvsegge.

Ha;(lersplad^ea med to Knkemonoer.
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de lodrette Bjaelker paa Grundstencne, Taget samles og taegges

ined Tegl eller Straa, og derefter forsynes Huset med Vaegge og Gulv.

Af Hensyn til den fugtige Jordbund cr Gulvet haevet henved en

Alen over Grunden (se Fig. 8). Vaeggene er som alt det andet,
fraset Tagbeklaedningen, af Trae og meget tynde; men kun i den ene

Side af Huset er der en fast Va?g. Paa de tre andre Laengder kan

Yaeggene forskydes i Riller i Loftet og Gulvet

og fjaernes belt, om man vil. Indenfor de

tynde Traevsegge er der imidlertid et andet

Sset Vaegge eller maaske rettere Vinduer fra

Gulv til Loft. De bestaar af et Tremmevaerk
af Trae bespsendt med halvvejs gennemsigligt

Papir og kan forskydes ligesom Ydervaeggene.

Og naar Vejret tillader det skydes begge

Slags Vaegge til Side, saa at Husbeboerne
kun liar Tag over Hovedet og Gulv under
F0dderne. Om Natten er derimod i elhvert

Fald Ydervaeggene lukket til.

Europaeere synes i Reglen ikke om de

lave cnetages eller hejest toelages Troehuse

uden Skorstene og ydre Udsmykning. Men
der er dem, der mener, at Japanerne netop
har forstaaet at udvikle en simpel og smuk
Bygningsstil, som passer til det Materiale,
Landets Nalur gor det nodvendigt at anvende,
og den urolige Jordbund.

Som det Ydre er ogsaa det Indre tarve-

ligt og stilfuldt; og paa Grund af de 10se

Vaegge er det ikke nogen Hemmelighed. Fra
(iaden ser man inden I)0re allevegne, naar

der ikke er stillet Skjerme op for at daempe
Nysgerrigheden, eller Vaeggene er skudt for.

Ofte overser man hele Husets Indre paa en

Gang ;
ti der er ingen faste Vaegge, som deler

det i Vaerelser. Har man Brug for flere

Rum, benytter man forskydelige Vaegge med
Ruder af gennemsigtigt Papir eller ogsaa
belt lose flerllojede Skaerme, der kan op-
stilles hvorsomhelst.

Den hele Gulvflade er daekket af Maatter, der ligger taet op til

hinanden, saa de danner et sammenhaengende Gulvtaeppe, yderst

propert og bos rige Folk af kostbart Materiale. lovrig er der

naesten ingenting indendors. Den Overdaadighed af Mobler, Malerier,

Billeder, Nipsgenstande o. lign., som findes i Europaeernes Stuer,

huer ikke Japanerne. Deres Gulv bruger de baade til Stol og Seng,
naesten ogsaa som Bord. Skabe og Skrin og lignende Mobler er

yderst sjeldne; ti paa Grund af Jordskaelvene og Husenes Materiale

Fig. 33. Kakemono.
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er Faren for Ildsvaade saa stor, at de Genstandc, der ikke netop

henyttes, maa gemmes i en saerlig ildsikker Bygning ved Siden af

det egenlige Hus. Men ogsaa i Henseende til Udsmykning er Japa-
nernes Stuer i en sergelig Grad tomme efter europa3iske Begreber.
Medens vi pynter alle vore VaBrelser, saa godt vi evner, samler nem-

lig Japaneren hele sin Opmserksomhed om Udsmykningen af en en-

kelt Del af Husrummet, Ha3derspladsen ,
der saa til Gengseld

undertiden koster lige saa meget som hele det 0vrige Hus. Denne

Ha2dersplads er bygget af sserlig smukke Traesorter, forarbejdede
med stor Omhu, og der alene findes, hvad der er beregnet paa at

pynte op i Huset. Der hsenger Malerierne, et, to eller h0jest tre,

lange smalle Kakemono er; neden under dem er der en Vase med
afskaarne Blomster og maaske desuden en lav Opstander, hvorpaa
der staar en eller anden lille Kunstgenstand.

Hovedgrunden til denne sasregne Smag, der samler den hele In-

teresse paa et

Sted og om faa

Ting, er Husels

lette Konstruk-

tion. De 10se

Vaegge kan na-

turligvis ikke

behsenges med
mange Billeder

som vore. og
selv H;eders-

pladsen, der

bar fast Vseg,

er ikke stserk

nok til at baere

tunge Vsegte.
Til Trods for

de faa Genstande Japanernes Vasrelser rummer, er de dog ikke uden

Afveksling. De skiftende Indtryk, som vi faar af de mange Ting,
der samtidig findes i vore Stuer, opnaar Japanerne ved at aendre

Udsmykningen. Efter de forskellige Aarstider, eller f. Eks. naar de

vil vise en Ga3st sasrlig Opmsrksomhed, ombytter de de ophsengte
Kakemonoer med andre og skifter de fremstillede'Kunstgenstande;

og Blomsterne er af rent naturlige Aarsager afhaengige af Veiret.

End ikke en Kakkelovn eller Kamin er der i en Japaners Stue.

Om Vinteren holder man Varmen indend0re dels ved at tage flere

Klsedninger paa, dels ved Hjaelp af smaa Ildgryder, oftest af Tree

forct med Ler og med Traekul til BrcEndsel. Somme Tider benyttes

ganske smaa Haandvarmere med gennembrudt Laag, og en Gang
imellem er der en st0rre Ildgryde i Gulvet. I Betragtning af den

forholdsvis kolde japanske Vinter er det kun smaat bevendt med
saadanne Varmemidler, men Japanerne er i Aarhundreders L0b hasr-

Fig. 34. Badetonde.
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dede mod Kulden. Deres Hus kan derfor nok yde dem den Be-

skyttelse mod ondt Vejr, som de behover; og det egner sig med sin

luftige Konstruktion fortrseffeligt tii Opholdssted i et saa sommer-
varmt Land som Japan.

Hvor der paa nogen Maade er Raad dertil, h0rer der til ethvert

Hus en Badeindretning. Hos rige Folk er der et stort Bassin, hos
mindre bemidlede blot en Tonde; og hver Dag tager en Japaner
sit Bad. Det er altid varmt og efter vore Vaner meget hedt, ti

Vandets Temperatur bringes op paa 40 50 C. Men foruden de

private findes der i Byerne en stor Msengde offenlige Badeanstalter, i

1885 i hele Japan 27000, og dertil kommer Naturens hede Kilder.

Japanerne er da utvivlsomt Jordens propreste Folkefaerd
; og denne

Renlighedssans er et af dercs faa originale Tilskud til Verdcnskul-
kulturen og ikke en

Vane, de har fra

Kina. Formentlig
er det Naturens

hede Kilder, som

oprindelig liar vsen-

net dem til hyppig
at bade, blandt an-

det for at varme

sig om Vinleren;
efterhaanden er saa

denne Sacdvane ble-

ven almindeligere

og har faaet religi-

0st Stempel som en

Guderne velbehage-

lig Handling, indlil

den er bleven en almen Skik uden Religionens nodvendige God-
kendelse.

En Indvending er der dog at gore imod den japanske Badning.
Alle i en Husstand benytter nemlig samme Saet Vand. F0rst kryber
Husets Herre i T0nden, derefter de andre efler Rangforordningen.
Men enhver har dog renset sig inden T0ndebadet ved at overhaelde

sig med Vand og dertil i vore Dage benyttet Saebe.

Nogen Blufaerdighedsfolelse overfor hinanden har Japanerne ikke.

I rummelige Basiner bader Msend og Kvinder ugenert sammen, og
hvor der benyttes en T0nde, hsendes det endog, at den saettes ud

paa Gaden for alles 0jne. Det n0gne Menneske er derfor ikke et

usaedvanligt Syn i Japan, men ingen beglor eller forarges over

N'0genheden.
I den Aabenhed, hvormed Japanerne saaledes stiller deres in-

timeste Forehavender til Skue .og lader enhver faa et frit Indblik i

deres Husliv, og i den store Renlighed, de udfolder baade med
Hensyn til deres Legeme og deres Hjem og Gader, er de en slaa-

Fig. 35. Et Parti af Shiba-Parken i Tokio.
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Fig 36. Fyrretrse; 250 Aar gamniel.

Fig. 37. Fyrretra:; lildannel soni Djuiike.

cnde Modsaelning til

Kineserne. Men el-

lers liar disse i de

fleste af det daglige
Livs Forhold vseret

deres Monster.

Kelt kinesisk i sin

Oprindelse og sit An-

Iseg er f. Eks. Japa-
nernes Haver og de-

res store Forkserlighed
for Blomster. Enhver,
der paa nogen Maade
liar Raad til det, bar
sin Have. Men den

benyttes ikke som vore

oflest til Frugtdyrkning
og Urleavl; det h0rer
i Japan bjemme paa
Markerne. Den er bel-

ler ikke som vore Lyst-
baver bestemt til Op-

boldssted i la>n-

gere Tid, for at

man kan trsekke

frisk Luft. Den
er blot til 0jne-
nes Lyst, bereg-
net paa at ses

fra H use Is Stuer.

Derfor er der

ingen brede,

grusbelagte Gan-

ge og Grassplae-
ner med Blom-
sterbede

;
der-

imod efteriignes
et Slykke Natur.

I store Parker

er der som bos

os b0je Tnrer,
men ogsaa Hsek-

ke med Vand-
fald og Soer med
Fisk og Skild-

padder;ogsm;ille
slcnbelagte Slier
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vinder sig rundt onikring. Men ogsaa de smaa Haver er anlagt
som Parker blot i Veslelommeformat. I en Have, der var 15 Men
lang og bred, var der en lille S0 paa !

J

/2 Alens Lsengde og Bredde.

Ved Randen af denne S0 stod et 50-aarigt Fyrretrse ,
kun 15 Tommer

h0jt, og i dets Skygge laa der et lille Budda-Tempel, saa stort som
en Mursten og skaaret ud af et Stykke Tras. Et andet Sted ved
S0ens Bred knejscde en Klippetinde paa 33 Tommers H0jde, og paa
dens Top tronede en 15-aarig L0n paa 12 Tommer.

Dvergtraeer som disse benyttes dog ikke udelukkende i de smaa

Haver, men plantes ogsaa i de store; og ofte er de forudtn ved

deres ringe St0rrelse tillige markelige ved deres aparte Former,
idet de tildannes som Skildpadder, Skibe, Hjorte o. lign.

Selv i en lille Kasse eller Urtepotte anlsegger Japaneren sin Lille-

puthave. Og en

Gang saa en Eu-

ropaser saadan en

lille Kasse, der

var 4 Tommer
lang, l*/2 Tomme
bred og 6 Tom-
mer h0j, og som
rummede en Fyr,
en Bambus og et

blomstrende Man-

deltrre; og den

blev betalt med
ca. 1800 Kr.

Har en Mand
ikke Raad til at

holde Have, ved
ban dog ofte at

klare sig paa an-

den Vis; ti er

bans Hustag lidt fladt oventil, saetter ban der Liljer og Iris. I et-

hvert Fald s0rger nassten enhver for at have friske Blomster i Vase

i sin Stue. Og i den Kmnst at ordne Blomster smukt er Japanerne
store Mestre og bar til. deres Vejledning illustrerede B0ger. Men de

bar belt andre Formaal end vi. Vore Farvesammenssetninger falder

ikke i deres Smag, heller ikke de mange Blomster vi bundler

sammen. De laegger alene Vasgt paa Liniernes Sk0nhed og strseber

efter at give en enkelt eller nogle faa Staengler en saadan Stilling,

at det ser ud, som om de staar og gror op af Vasen. Saerlig yndet
er fremfor alt en blomstrende Kirsebasrgren ;

ti Kirsebaerblomsten

er den f0rste blandt Blomster som Krigeren er den f0rste blandt

Msend
; men ogsaa blomstrende Grene af Blommetraeet, Manciel-

trseet, Azalea, Snerle og andre er h0jt skatlede og om Efteraaret

sserlig Chrysanthemum og Grene af L0n med farveskiftende L0v.

Vilhclm RaMnussen : Japan. 6

Fig. 38. Dame, der ssetter en Gren i Vase.



50 VII.HKLM KASMUSSEN

I alle Sta?nder er denne Sans for smukke Blomster levende ud-

foldct, og i Digtekunsten kan den spores mindst Tusend Aar tilbage

i Tiden.

Ligesom Japanerne bar locrt Havekunsten af Kineserne, bar de

ogsaa vasret deres Elever med Hensyn til Mad og Drikke. Oprinde-

lig spisle Japanerne blandet Kost, isrer Udbyttet af Jagt og Fiskeri
;

men allerede ca. 680 ef. Kr. blev del paa Grund af kinesisk-budda-

istisk Indflydelse forbudt at spise K0d, o: af Patledyr og Fugle, og
nu spiller Planterne langt den st0rste Rolle i den daglige Dia?t.

Der er Millioner

af Mennesker, der
saa godt som al-

drig smager K0d
af Husdyr; og
Mrelk. Smor og
Ost anvendes slet

ikkc. Den vre-

senligste Del af
sin N7

rering faar

Japaneren af His
i forskellige Til-

beredninger; men
er ban faltig, man
ban nojes med
andre Kornsorter
som Byg og Hirse
cller med Bog-
bvedc. Til Risen
Ii0rer mange Slags

Fiskeretterog/Eg,
og desuden be-

nyttes mangfol-
dige Urtesager
isoer Bonner, Tar-

ro, Yams o. m. fl.

Somme Tider

modstaar Japa-
nerne dog ikke Fristelsen til at spise rigtigt K0d; ti man ser

undertiden Skilte paa Restaurationer, som tilbyder Bjerg-Hval,
d. v. s. Vildt. Tankegangen, hvormed man hjaslper sin daarlige

Samvittighed, er denne: Hvaler er Fisk, altsaa maa de spises Men
kalder man Vildt for Bjerg-Hval, bliver det ogsaa til Fisk og kan
derfor uden Grsemmelse saBttes til Livs. For 0vrig er der nu ingen
Forbud mod K0dspiser.

Madens Anretn'ng er nresten belt kinesisk. Gulvets fine, rene

Maatter er Dug, og Deltagerne i Maaltidet la?gger sig paa Knae paa
deres Pudcr i binandcns Nrerbed. Fiver faar sin lille Opstander, sit

Fig. 39. Middag. I Baggrunden ses irajilcrspladscn med
en Kakemono og Blomster Vase.
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Bord, sat foran sig. Paa Bordet er der smaa Skaale hver med sin

Ret. Hvad der er flydende, drikkes af bilte smaa Kopper eller la-

kerede Baegere. Paste Fodemidler, der ved Anretningen er lint

skaarne, spises med to Pinde, der holdes mellem Fingrene paa
hojre Haand. Skeer, Knive og Gafler er unodvendige og bruges
ikke.

Til Maden drikkes der Te. Men Japanerne benytter kun den

gronne Sort og kommer hverken Sukker eller F10de i Teen. Naar
de er fattige, maa de dog ofte nejes med tarvelige Stedfortraedere

eller blot med varmt Vand.

Berusende Drikke nydes som Regel ikke i det daglige Samvaer,
men nok ved festlige Lejligheder. Man drikker da en Ris-Vin, Sake,
der skal smage omtrentlig som Sherry, og som oftest nydes varm.
Men medens man i Europa klinker flittig, medens Maaltidet staar

paa og fortsastter

siden, naar man er

grundig, er det Skik

i Japan at drikke

Vinen for Middag;

og ved en hoj

Middag kan det

haende, at man slet

ikke naar til Fode-

varerne. Japanerne
er dog paa ingen
Maade drikfaeldige;

i det Stykke staar

de meget h0jt over

Europaeerne.
Til et festligt

Maaltid h0rer der

dog ikke alene Mad

og Drikke. Naar
det skal vaere et rigtigt Lag, maa der ogsaa spilles og danses.

Men det gaar anderledes for sig end i Europa; ti baade Musiken

og Dansen besorges af unge Piger, Geishaer, der lejes til at forlyste

Selskabet. Den japanske Mand anser det nemlig for at vaere under

sin Vaerdighed at synge og danse; og Musiken er ligeledes saa godt
som belt overladt til Kvinder. Kun blinde Maend og Praester giver

sig af med den.

De Instrumenter, Geishaerne oftest anvender, ligner vor Guitar

og kaldes en Sam is e. Straengene anslaas med et Plekter og giver
kun en spinkel Tone. Undertiden benyttes dog et andet og st0rre

Straengeinstrument, Koto; og den spillende har da til Anslag lange
Tutter af Metal paa Fingrene. Ofte ledsages Musiken af Sang; og
til dette dobbelte Akkompagnement udfores Dansen. Med b!0de,

smukke ArmbevaBgelser og B0jninger med Kroppen udtrykker Gei-

Fig. 40. Kvinder, der spiler Samise og Koto.
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shaerne mimisk en eller anden Begivenhed, alt imens de af og til

stolprer rundt eller falder ned paa Knse eller staar og dingier med
det ene Ben paa en alt andet end sk0n Maade.

Under Dansen optraeder Geishaerne i spraglede og tit kostbare

Dragter og bar en Haerskare af Naale til Pynt i Haaret. Men ellers

er Japanerne ikke overdaadige i deres Paaklsedning; og dens Farve

er i Almindelighed afdaempet, i ethvert Fald bos Voksne.

Den vigtigste Del af Yderdragten er baade hos Kvinder

og Maend en lang Kappe eller snarere Slaabrog; ti den slaas

over kryds paa Brystet. Helt afvigende fra det beslaegtede europce-

iske Klsedniagsstykke er dog de uhyre vide JErmer, der er syet

sammen for neden, saa de danner rummelige Lommer, hvori for-

skellige Brugsgenstande saasom Papirlommet0rklaeder eller Skrive-

mnleriel bar dcres Plads. Sommelider listes der ogsaa lidt Kage
eller lignende ned
i dem, naar man
ikke kan spise

op, og Skik og
Brug kraever, at

der ikke levnes.

Til at fast-

holde Happen an-

vender Ma3ndene
et smalt Baand,
der bliver sko-

deslest bundet.

Kvinderne bar

derimod et maeg-

tigt Livbaelte, der

er den eleganteste
Del af deres

Dragt. Saafremt
der er Raad til

det, er det altid af Silke og godt og vel G 1^ Alen langt og
3
/4 Men

bredt. Tre Gange vindes det om Livet og bindes derefter i en stor

S10jfe paa Ryggen; og den Kunst at kunne binde sit Livbaelte smukt
er et Tegn paa Velopdragenhed og h0rer med til de Laerdomme,
der erhverves i Skolen.

I det hele taget er Japanerinderne yderst omhyggelige med deres

Paaklaedning og ganske saerlig Omhu anvender de ved Haarsaet-

ningen. En Kvinde kan ikke klare sig dermed ved egen Hjaelp, og
fornemme Darners Frisering tager mange Timer. Men saa sidder

Haaret ogsaa elegant med brede Vinger paa Siderne, en Bukkel paa
Issen og en stor Knude i Nakken. Da meget faa Kvinder bar Tid

og Raad til et saa omstaendeligt Toilette hver Dag, n0jes de fleste

med at faa Haaret sat en eller to Gange om Ugen. Alligevel er de

ikke uglede; ti om Natten, da der er Fare for at deres Stads kunde

Fig. 41. Dansende Geishaer.
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komme i Ulave, sover de paa en let Trseskammel med en b!0d

P011e paa, som skydes belt ind under Nakken.
Baade til Msendenes og Kvindernes Udstyrelse borer en Vifte og

enTobakspibe. Men
deres Pihe er gan-
ske anderledes end

vor; ti Hovedet er

ikke storre end det

halve af en Hassel-

nod og kan lige

akkurat rumme en

opsvulmet JErt. To-

bakken er derfor

meget finskaaren.

Men alligevel kan
der ikke stoppes
mere i Hovedet, end
at der kan suges
to h0jst tre (iange
efler en Stopning.
Piben giver derfor

Japanerne uafbrudt

Arbejde. De stopper,
trender og ryger i

et Vrck.

Den Fribed, som
de japanske Kvin-

der n}'der med Hen-

syn til Tobaksryg-

ning, maa ikke for-

lede nogen til at

tro, at de i0vrig er

Mrendenes jaevnbyr-

dige. Japan er in-

genlunde Kvinder-

nes Paradis. 0st-

asiaterne g0r i det

hele taget ikke Kvin-

derne mange Ind-

r0mmelser. I Kina,
som i dette Forhold

Fig. 42. Japanerlnder gor Toilette.bar vasret Japans
LaBremester, regnes
Kvinden for saa lidt, at en Mand ikke en Gang ser sin Hustru, f0r ban
er bleven gift med hende. Og sp0rger man en Kineser, hvor mange
B0rn ban bar, nasvner ban blot Drengenes Antal. Har ban kun Pige-

b0rn, er ban til sin store Beklagelse barn!0s. Kvinden taeller slet ikke.
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Fuldt saa gait er det dog ikke i Japan; men ogsaa der anses

Kvinden for Mandens Undermaaler.

Lydighed er hendes f0rste Pligt og storste Dyd. Hun skal ad-

lyde sin Fader, medens hun er Barn, sin Mand, naar him er Hu-

stru, sin asldste Son. naar hun er Enke, og liar hun ingen Son,
falder hun ind under en mandlig Slasgtnings Myndighed. Staa paa
egne Ben kan en Kviiide ikke i Japan.

Den gifte Kvinde er egenlig kun sin Mands forste Tjenerinde.
Hun holder ikke Maaltid sanimen med ham, men overraskker ham

i vErbodighed
hans Mad. Og
hun f0der ham
i yErbodighed
deres Born,
d. v. s. hans
Born. Hun 10s-

rives ved Bryl-

lupet belt fra

sin egen Familie

og betragtes
som horende til

Mandens JFA.

Og da Pigeborn
intet arver i

Japan, er de

henvist til enten

at leve som Glse-

despiger eller at

lade sig forsorge
af en Mand.

DerforsigerOrd-

sproget: ^Egte-
skabet er for

Kvinden lige saa

uundgaaeligt
som D0den.

I Overensstemmelse med hele denne Tankegang er Kyskhed,
Mildhed, Barmhjertighed og stille Eftergivenhed Egenskaber, som

passer sig for en Kvinde. Og bland t syv Grunde, i Folge hvilke

Manden kan forlange Skilsmisse, flndes saadanne som Ufrugtbarhed,

Ulydighed overfor Svigerforrcldrene, og for megen Tale, der kan for-

styrre Hjemmets Fred. En Hustru maa derfor aldrig vise sig pirre-

lig eller genstridig. Hendes Optrasden overfor Manden skal vsere

prasget af uncierdanig Ydmyghed. Skulde han nedlade sig til at

gore hende et Sporgsmaal, maa hun straks samle sig til et forstan-

digt Svar og ikke plapre hen i Vejret. Hun maa va?re paa det

rene med, at hun altid er udsat for de fern slemme Sygdomme:

Fig. 43. Soveiide Japanerinder.
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Dumhed Uiaervillighed, Sladder, Misfornojelse og Skinsyge<; og
hun maa bestandig bruge de passende Helbredelsesmidler: Selv-

provelse og Selvanklage. Hun maa aldrig glemme, at hendes
Mand er ophojet som Himleii og i Grunden en Engel, selv naar ban
er hende utro.

Foruden at en japansk Kvinde saakdes bar have mange ideelle

Dyder, ses der dog ogsaa paa hendes Ydre. Og om den Ting dommes
der ogsaa anderledes end hos os. En japansk Skenhed skal have
et langt, smalt Ansigt; Panden skal vaere h0j og smal oventil og
brede sig lil Siderne forneden, saaledes at dens Linier kommer til

at ligne Fusi Yamas. Hendes Haar skal vaere skinnende sort og
glat; kruser det en lille Kende, er hun derfor meget omhyggelig
med at skjule denne Fejl. 0jnene skal vaere lange, smalle og skieve;
Munden lille men Laeberne fulde og rode. Og Hovedet og Skul-

drene bor baeres i en lidt fremskudt Stilling for at give den retle,

elegante Holdning.
I Overcnshtemmelse med at Manden er saa meget mere anset

end Kvinden, vaekker Fodslen af et Drengebarn en ganske andcn

Glaede, end naar der kommer en lille Pige. Og enhver Husfader
maa have en S0n, der kan vise ham og Forfaedrene de skyldige

/Eresbevisninger og fortsaette Familien og bevare dens Navn. Hvis

derfor en Hustru ikke fcder sin Mand en S0n, er ban i sin lovlige
Ret til at tage sig en Medhustru, og ban opfordres ofte derlil af

sin f0rste Kone. Vil denne derimod ikke gaa ind paa Arrange-
mentet, kan Manden lade sig skille fra hende.

Men der slaar dog ogsaa en anden Udvej aaben for en Familre,
der ikke har nogen Son. Manden kan nemlig adoptere en Dreng,
naar blot Drengen har Brodre. Og denne Skik er bleven benyttet
i vid Udslraikning, bvad der bl. a forklarer, at Japans Mikado kan
vaere en Efterkommer af Imrnu Tenno, sora maaske levede ca. 650
Aar f0r Kristus.

Relten til Adoption er dog ikke belt ubegraenset; ti Adoptiv-
faderen maa i det mindste vaere 15 Aar. At denne Aldersgraense
er saa lav haenger sammen med, at ^Egteskab indgaas meget tidlig.

Man har endog engang maattet udstede et formeligt Forbud imod
at bortgifte Born, som nok var undfangede, men endnu ikke f0dte.

Det siger sig selv, at saa tidlige Formaeielser ikke kan vaere

Inklinationspartier. Men det er i det hele taget det japanske /Egte-
skab ikke. Det er vsescnlig Foraeldrene, der traefier Bestemmelsen

paa Brudens og Brudgommens Vegne, men ofte er der en professio-
nel Mellemmand, en mandlig Kirsten-Giftekniv. I Heglen bliver vel

nok de to unge spurgt, om de vil aegte hinanden
;
men for den

unge Piges Vedkommende ventes det ubetinget at hun siger ja. Til

den unge Mand tages der derimod i Almindelighed noget Hensyn,
selv om man ogsaa gaar ud fra, at ban giver sit Samtykke til For-

aeldrenes Bestemmelse.

Selve ^Egteskabets Indgaaelse er en rent borgerlig Handling uden
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mange Omsvob. Den unge Pige slettes blot i sin Families Mand-
talsliste og overferes til sin Mands. Bryllupsceremonien er lige-

ledes simpel og paa en morsom Maade prseget af den Opfattelse,

Japanerne har af Kvinden. Naar Bruden f0res til Brudgommens
Hjem, er hun nemlig klaedt i Sorg; og Tanken, der ligger bag ved,

er, at hun nu d0r bort for sin egen Familie. Men naar hun saa

har taget nogen Del i Bryllupsceremonierne i Brudgommens Hjem,

Isegger hun sin S0rgedragt og optrseder i glade Farver, for nu er

hun indgaaet til Livet igen i sin Mands JEi.

Vielsen bestaar blot i, at Brud og Brudgom, deres Forseldre og

Fig. 44. Japansk Tehus.

Mellemmanden drikker lidt Sake, og at Mellemmanden synger en

Sang. Naar del er overstaaet, er de to unge aegteviede, Gyesterne

kommer ind, og der holdes Fest til langt ud paa Natten. Og saa

lever de to for Eftertiden saa godt med hinanden, som det kan

falde sig. Men kan de ikke enes, er det let for dem at komme fra

hinanden. -

Den samme Myndighed, som Foraeldrene har med Hensyn til

deres B0rns Giftermaal, har de i alle andre Henseender. En Fader

har uindskrsenket Magt over sine B0rns Ejendom og Person. Men

til Gengreld har ban overfor de offenlige Myndigheder et stort An-

svar for sin Families Opf0rsel. Lydighedspligten indprentes derfor
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i B0rnene lige fra deres tidligste Ungdom. Og om de mange unge
Piger, der opholder sig i Tehusene som Geishaer eller i Utugts-

husene, siger en Forfatter, at ikke en Procent af dem er der i F01ge
deres egen Vilje og Tilb0jelighed, men at det er Foraeldrene, der

saelger Bornene for at skaffe Penge. Og selv om Japanerne nok
ser anderledes end vi og mere lempeligt paa delte Forhold, saa

er dog de unge Geishaer almindelig beklagede. Men satte de sig
imod deres Faders 0nske, gjorde de sig umulige i deres Samfund.

Denne staerkt udviklede Lydighedspligt staar ligesom Japanernes
andre Leveregler i Forbindelse med deres Religion eller Helhedssyn
paa Tilvserelsen.

Det er imidlertid meget vanskeligt at traenge til Bunds i, ja blot

nogenlunde at komme til at forstaa, hvorledes det egenlig er fat i

religi0s Henseende i Japan.
Allerede indenfor ens eget Samfund og naerbeslsegtede Folkeslag

rr det svaert nok at tilegne sig en ikke alt for misvisende Opfattelse

af, hvad der er et Folks Religion. Kristendommen er spaltet i saa

mange Trosbekendelser; hver af disse bar atler adskillige Sekter, og
indenfor liver Sekt bar igen det enkelte Menneske mere eller mindre
sin saeregne Opfattelse af Tingene. Man maa derfor om mulig faa

fat paa den Br0k, der er det faelles inderst inde i de mange Afskyg-

ninger, det som saetter alles Sind i religi0s Stemning. DeterFolke-
Religionen ;

hvad der er udover det, er derimod flere eller faerre

enkelte Personers Saereje.

At faa Tag i denne Br0k er dog, hvor det gaelder om belt

fremmedartet Religion, meget vanskeligere end, naar Tanken kredser

om de religiose Forestillinger, hvormed man fra Barndommen af

bestandig er gjort fortrolig, og i hvis Luft man ligesom bar draget
al sin Aande. Et Studium af den fremmede Religions hellige B0ger,
dens Bibel, forslaar ikke; ti hvad vidste f. Eks. Japanerne om
Danmarks religi0se Forhold, dersom de blot raadspurgte Biblen.

At ty til de fremmedes religiose Ceremonier og stole paa, at man
kan laere meget deraf, vilde ogsaa kunne f0re til Vildfarelser; ti har
man ikke de samme Tanker og F01elser som den, der tager Del i

Ccremonierne, er man meget udsat for at opfatte dem som rent ud-

vortes Handlinger. Det virkelige, daglige Liv, som det leves, er

heller ikke en ufejlbar Rettesnor; ti Menneskenes Handlinger er jo

meget ofte alt andet end overensstemmende med de Anskuelser,
som de bekender sig til eller dog gher sig ud for at have. Man
maa da fors0ge ad alle brugelige Veje at naa sit Maal og bestandig
med aarvaagen Kritik at vogte sig for Vildfarelser.

Men for Japans Vedkommende er Opgaven ganske saerlig be-

svaerlig af den Grund, at Japanerne er saa vidt forskellige fra os i

smaat og stort, saa at man aandelig talt naesten maa staa paa Ho-
vedet for at se Tingene med deres 0jne.

Det<.er ikke det eneste Modssetningsforhold mellem dem og os,

at de f0rst bygger Taget til et Hus og senere forsyner det med
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Vaegge. Del Vierktoj, de anvender ved Bygningen, haandterer de
bagvendU, som vi umiddelbart siger. DC traekker deres H0vle ind

imod sig og saver opad. Deres Skruer og Bor gaar til venstre, og
Noglerne vender de op og ned paa og drejer dem avet om. De
traader ikke en Naal, naar de skal sy, men naaler en Traad; og i

Stedet for at traekke Naalen gennem Tejet, holder de ofte Naafen
stille og bevaeger Syt0jet. Skal en Japaner indendors hos uogen,
aff0rer han sig sit Fodtoj, men beholder derimod sin Hat paa, der-
som han baerer Hovedbeklsedning. Vi rejser os op for at hils'e; de
saetter sig ned og hilser (sc Fig. 31). Vi antyder ved en Haand-

Fig. 45. Sidste Side og ferste Side af en japansk Bog.

bevaegelse at en skal gaa sin Vej ;
i Japan belyder det samme Tegn-

sprog, om han vil komme. En Bog trykkes i Japan saaledes, at

der staar Slutning, hvor der i vore Boger findes Tiltel; en ja-

pansk Bog Iseses folgelig bagfra. Hver Side laeses alter fra hojre
lil venstre; og skal der et Sted anbringes en Fodnote, saettes den

overst paa Siden. Er Bogen forsynet med Billeder, da er disse

tegnede, f0r Teksten er bleven skrevet. Udskriften paa et Brev

skrives efter denne Type: Danmark, Kobenhavn, Bredgade, S0rensen,
Hr. Paa Ure staar Viserne stille, medens Skiven drejer sig rundt;

og den gaar modsat i Forhold til vore Visere. Timerne tselles efter

gammeldags Skik i bagvendt Orden fra det hojesie Timetal $ til

8, 7, 6, 5, 4 og derefter atter 9. Medens vi anretter vore Maal-
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tider saaledes at f. Eks. Gaasen eller Fisken bringes hel ind og
derefter skaeres for til den enkelte i Selskabet, som saa atter s0n-

derdeler Maden paa sin Tallerken, kommer Relterne i Japan ind i

en saa findelt Tilstand, at de straks kan spises I lot med Hjaelp af

Spisepindene (se Fig. 39). Medens vi isser passiarer efter Bordet,

er det i Japan Skik at samtale, f0r man saetter sig til Bords. En
anden Maerkvaerdighed er, at de ogsaa drikker deres Vin for Maal-

tidet, sorame Tider saa grundig, at de slet ikke naar til Maden. Vi

baerer Sraaaborn foran os paa Armene; i Japan sidder de paa

Ryggen fastbundne med en Snor i Knaeleddet. Vi bar vore bedste

Vaerelser til Gaden; i Japan findes de bagtil, og der er ogsaa Haven.

Vi siger nord-0st og syd-vest; Japanerne 0st-nord og vest-0st. Hos
os peger Kompasnaalen mod Nord; i Japan mod Syd. Vi saetter

en Hest i Baas, saa dens Hale vender ud mod Staldgangen; i Japan

rykkes den ind med Halen inderst og Hovedet udad. Vi sidder op
fra venstre Side; i Japan fra h0jre. Vi bar Hestens Manke til

venstre, Japanerne bar den til h0jre. I Japan gaar en Mand altid

foran en Kvinde
; og skulde en Mand nedlade sig til at tage sin

Hustru med ud, saelter ban sig op at kore f0rst og hjaelpes af

hende; siden kommer bun saa godt til Vogns, som bun kan. I

Tilfaelde af Sorg klseder vi os i Sort; Japanerne bruger Hvidt. Vi

baerer en Ligkiste i vandret Stilling; Japanerne holder deres lodret.

Vi stikker Opvarterne Drikkepenge; Japanerne giver dem til Vaerten.

Vore Darner vil heist vaere unge; de japanske higer efter at blive

tidlig gamle. Ved smaa Finesser i deres Dragt antyder Japaner-
inderne omhj'ggelig deres Alder, og jo aeldre de er, des bedre; de
faar da rigeligere Del i de aeldres /Eresbeviser. Indtil den nyeste
Tid ragede en Japanerinde sine 0jenbryn og svaertede sine Taender

sorte, for at det endelig ikke skulde overses, at bun var indtraadt i

den hellige jEglestand. Efter et Bad bruger vi et t0rt Haandklaede;

Japanerne derimod t0rrer sig i et vaadt Klaede. Ogsaa deres

Sprogs Bygning er en ganske anden end bos os. Siger vi f. Eks.

til en: > Gaa og sp0rg, underforstaar vi: og h0r efter, hvad der

siges, og kom saa og giv Besked;c men i Japan udtrykker man
akkurat det samme 0nske i den omvendte Orden, idet man siger:

Lyt og kom< og underforslaar: gaa hen og sp0rg. Og dette er

karakteriserende for hele deres Sprogs Art i Sammenligning med
vort; og derfor kan en Bog ikke udenvidere oversaettes fra et euro-

paeisk Sprog til japansk eller omvendt, men dens Tankegang maa
belt omskrives.

Men naar et Folk saaledes i alle Livets Ytringsformer er noget
belt andet, og endog modsat af en anden Folketype, taenker de og-
saa hver paa sin Vis og vurderer ikke Livet efter samme Maalestok.

Baade deres Forudsastninger og Resultater er meget forskellige. Og
i Japan er da ogsaa de religi0se Forhold belt anderledes end i

Europa.
Saa vidt det kan ses af Literaturen, er det saerlig Shin tolaeren,
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der bar almen Betydning. Den synes at vaere den Kaerne, der
danner det vsesenlige i hver enkelt Menneskes inderste Overbevis-

ning, og som sselter ham i religios Stemning.
Men Shintolasren er ikke en Religion paa samme Maade som

f. Eks. Kristendommen. Den bar ingen Dogmer og ingen bestemt
Trosbekendelse. Den hviler ikke paa ufejlbare Boger og bar ikke

noget egenligt Prassleskab eller nogen Gudebilleder. Den bar ikke

bestemte Moralforskrifter og virker ikke paa sine Tilhsengeres Sinde-

lag ved noget L0fte om en Tilvaerelse i Himlen eller ved Trusler

om evig Pine i Helvede.

Det, som bevasger Japanerne og sastter deres Sind i Svingning,

og som danner Baggrunden for deres Handlinger, er da noget

ganske andet end det, der er Ind-

holdet i den Kristnes religiose Liv.

Det erNaturen, som de bar
en ganske anderledes Samfolelse

med end noget andet Folk; og
dersom man kan drage en Slut-

ning af den Maade, hvorpaa de i

deres Kunst gengiver Naturen og

Mennesket, saa maa de fole Na-

turen som noget langl mere" op-

hojet og fuldendt end Mennesket.

Det er deres Fsedreland og
Nationalitet, for hvilke de er

glodende lidenskabelige; og man
maa s0ge sig en Parallel til dette

Forhold saa langt tilbage som
bos de gamle Hebrseere, der an-

saa sig for Guds Udvalgte og
mente, at deres Land var bleven

dem saerlig udpeget som det bedst

skikkede Hjemsled for Jordens

Fig. 46. En Shiutoist i Praestedragt. Ypperste.
Det er Kejseren, Mikadoen,

som i en troende Japaners 0jne er saa hojt ophojet og monster-

vserdig, at kun det Menneske, der ikke folger bans Eksempel og
anerkender bans ubetingede Autoritet, beh0ver nasrmere udpenslede
moralske Leveregler.

Endelig er det de afd0des Aander, Forfsedrene; om dem tror

Japanerne, at de stadig vaager over de levendes Vandel, ikke som
et mystisk aarvaagent 0je i det ubestemmelige Fjasrne, men nasr-

vserende og n0jeseende, blot usynligt. Det er da de d0de, der re-

gerer de lyslevende.
Derfor jerer man de d0de

;
ti det formilder dem, hvis de er

vrede, og glreder dem, dersom de er i godt Lune. Og endnu i vore

Dage (i 1895) bar Statsmasnd og Officerer umiddelbart efter deres
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Dod faaet tildelt hojere Rang. De d0de er altsaa lige saa virke-

lige som de levende. De tager Del i Folkets daglige Liv, baade de

mindste og de sterste Begivenheder. De er til Stede ved Familiens

Maallider, ved de religiose Fester og militsere Skuespil; og de finder

Behag i det, der ofres til dem. Det er ogsaa Aanderne, der raader

over Aarstidernes Vekslen, over det daglige Vind og Vejr og over

Statens Held og Uheld.

Det onde skyldes onde Aander, som alter bar deres Oprindelse
i onde Mennesker; og de er tit saa maegtige, at ingen Indflydelse
faar Bugt med dem. Men de flesle Guder er dog gode; og i Veksel-

virkningen mellem dem alle er det det gode, der har Overtaget.

Japanerne ser altsaa lyst paa Tilvaerelsen, for saa vidt Shinto-
laeren er den fremherskende i deres Bevidsthed.

Af denne Grundanskuelse har der derfor ud!0st sig en Folelse

af Taknemmelighed
imod Fortiden. Og
denne Folelse er maa-
ske den dybest og
stcerkest virkende Driv-

fjeder i Folkels Liv og

det, der saerlig kende-

tegner dets Karakter.

Den er det til Grund

lig^ende; og deres Pa-

triatisme og Loyalitet

og den staerkt udvik-

lede Lydighed er af-

ledcde af den.

Et synligt Udslag
af denne Religiositet

er de mange JEre-

porte, Torii, som
findes rundt om i Japan. De er byggede af meget forskelligt Ma-

teriale, Trae, Sten eller Metal, og de er h0jst uensartede med Hen-

syn ti] Udf0relsens Kunstfaerdighed ;
men Formen er i Hovedsagen

den samme hos dem alle. I Jorden staar der to S0jler, som haelder

svagt imod hinanden, tvaers over dem Jigger en Bjaelke med opad-

svajede Ender, og nedenunder den er der endelig en vandret Bjaelke.

Somme Steder ligger disse Torii som Indgang til et Shintotempel
eller et lille Kapel, der er yderst tarveligt udstyret; men oftest staar

en Torii alene i Landskabet blot som en Mindelse om, at her er

der saerlig smukt, og at Naturen er en Helligdom.
Om Shintolaeren fra f0rst af er en oprindelig japansk Livs-

betragtning, eller om den er kommen fra Kina over Korea i en

fjaern Forlid er man ikke paa det rene med. Derimod er det

sikkert nok, at den i sin nuvaerende Form er meget staerkt paa-
virket af kinesisk Taenkning og af Buddaismen.

Fig. 47. En Torii.
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Denne sidste kom allerede ca. 550 Aar e. Kr. fra Kina over til

Japan; men den er ikke opstaaet i Kina, men stammer fra For-

indien. Dens Grundlsegger var i Felge Sagnhistorien en Konges0n,
der her Siddharta, men som senere blev kaldt Bud da, o: Lse-

reren, den Vise, den Fuldkomne.
Fra f0rst af var Buddaismen en ren og skaer Rationalisme

uden nogen Gud. Fornuften, sagde Budda, b0r vsere den hojeste
Dommer i alle Sporgsmaal. Og med den til Vaerkt0j kom ban til

del Resultat, at Livet kun er idel Tant og en evindelig Kaede af

Lidelser. Derfor

gaelder det f0rst

om at forstaa, at

Livet er saa s0r-

gelig va?rdi!0st,

og derefter om
at udslukke alt

jordisk Begaer,
saa man h0rer

op mcd at f01e

Lyst og Smerte.

Saa staar man
overfor Tilvserel-

sen i opbojet

Upaavirkelighed,
saa er man lykke-

lig. Men Vejen
til dette Maal er

dog ikke alene

den indadvendte
Grublen. Man
maa ogsaa viere

dydig, d. v. s. :

at man maa vise

Kaerlighed til alt

levende.taleSand-

hed, f0re et kysk
Levned, ikke drasbe noget Dyr, og ikke nyde berusende Drikke; og

sagt i 6n Sum maa man have et rent Hjerte.
Saa h0jt kunde imidlertid ikke alle naa

;
men det tjente dem da

til Tr0st, at Sjaelelivet ikke udslukkedes med D0den, og at den, der

bedittede sig paa et dj'digt Levned, genf0dtes i en h0jere Tilvaerelse

og derved kom den h0jeste Lykke nasrmere. De, der forte et slet

Levned, fortsalte derimod deres Livsl0b i ringere Former, maaske
ikke engang som Mennesker, men i et eller andet Dyr.

Der er da i denne Sjselevandringslaere ikke blot en folke-paedago-

gisk Opmuntring til det gode, men ogsas en advarende Trusel for

at afdsempe det slette.

Fig. 48. Budda-Statue i Kamakura.
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Saa ren og klar er dog den nu eksisterende Buddaisme ikke.

Budda selv er bleven en overnaturlig Personlighed; og en Maengde

Fig. 49. Budda-Munke.

gold Overtro og et yderst broget Ceremoniel er udviklet af talrige

Trossamfund, som bekaemper hinanden,
Allerede da Buddaismen naaede til Japan var den uddannet til

el fuldstsendigt teologisk System; og i Tidernes L0b bar den hos



64 VILHELM RASMUSSEN

Japanerne formet sig paa en sserlig Maade og spaltet sig i flere

Sekter, Sin Blomstringstid havde Buddaismen i Japan i del 13de

Aarhundrede, i hvilket der bl. a. opstod flere nye Sekter, som
endnu bar Betydning. En af disse, Nichiren, anser sig bestandig
for den eneste reltroende buddaistiske Menighed og bebrejder isser

de andre, at de udtaler en vigtig B0n forkert, hvorfor deres Til-

hsengere n0dvendigvis maa havne i Helvede. Men denne intolerante

og selvbehagelige Sekt er nu lidet anset, bl. a. fordi den bar Ord
for at forlede Befolkningen til al Slags Overtro og selvbeundrende

Veltilfredshed.

Faelles for alle

Sekterneer deres

mange Templer
fulde af Relikvi-

er og Helgen-

figurer. Og lige-

som i den ka-

tolske Kirke

spiller Valfarter,

Rosenkransben-

ner, Aflad, bel-

ligt Tiggeri og
Klosterlivenstor

Rolle. Og Klo-

strene bar tid-

ligere 0vet en

mseglig Indfly-
delse i Japans
Historie. De var

store som Byer
med Tusender

Beboere, ikke

alene Munke,
men ogsaa Ty-
ende, Friller og
deres talrige

Born. Ofte havde Klostrene deres egen Hasr; og Regenterne kunde
derfor med god Grund beklage sig over deres trodsige Opssetsighed.
Til Tider haevnede derfor ogsaa stasrke Regenter sig som f. Eks.

Nobunaga, der lod flere Klostre brasnde med alle deres Munke og
Munkenes Kserester og hele Berneflok.

Nu er den buddaistiske Kirke ikke saa maegtig; men i ethvert

Fald hele den store brede Befolkning er gennemtrasngl af budda-
istiske Anskuelser; og selv de hojest udviklede Japanere er vist nok
endnu paa mange Punkter i Buddaismens Ledebaand. Sserlig synes
dette at gselde med Hensyn til Troen paa Sjaelevandringen, som
farver enhver Tanke og Handling hos Japanerne. Men den budda-

Fig. 50. Tempellaarn fra en Park i Tokio.



JAPAN 65

istiske Ringeagt for Livet her paa Jorden er ikke Inengt igennem.

Japanerne bar en sunrt og lys Tro paa Livets Vasrd.

I sin ydre Optraeden er Buddaismen langt mere pragtelskende
end Shintolaeren; og de buddaistiske Templer er ikke blot meget
storre og mere imponerende end Shintotemplerne, men ogsaa langt
mere udsmykkede med Snitvaerk og anden Dekoration. De er altid

byggede med saerlig Hensyntagen til det omgivende Landskab, saa-

ledes at Bygningskunst og Natur er stemt sammen i et Hele.

Nogle af dem er hoje, taarnagtige Bygninger, der blot er til Pryd,
som vore Kirketaarne; og de bar ingen storre Rum i det Indre,
men bestaar blot af et Netvserk af

Bjaslker.
Foruden Buddaismen fik Japa-

nerne en helt anden Livsbetragtning
fra Kina. Den er endog kommen
tidligere til Japan, allerede ca. 200

Aar ef. Kr. Men sin dybeste Virk-

ning bar den 0vet efter Jyeyasus

Dage, altsaa fra omtrent 1600. Denne

Livsbetragtning er Konfucianismen

eller Kong-fu-thes Lasre.

Kong-fu-the er Kinas betydnings-
fuldeste Taenker og levede ca. 500

Aar f. Kr. I en Tid, da alt omkring
ham var Oplosning og Virvar, vilde

ban stj'rke Samfundet og give det

Form og Fasthed; og bans ledende

Tanke var Pligten. Og Kina bar

indtil den Dag i Dag hyldet bans

Anskuelser. Pligtens Begreb er da

ogsaa betegnende nok udarbejdet i

fine Afskygninger, medens man til

Gengaeld end ikke bar noget Ord for

den personlige Frivillighed Og Selv- Fig.51. Visdommens Gud Fukurukujiu

bestemmelsesret.

Det store Forbillede for alt Menneskeliv sogte Kong-fu-the i

Himlen. Ligesom den efter bans Mening altid er regelmsessig i sin

Virken, idet Solen gaar op og gaar ned hver Dag og Stjernerne
tsendes hver Nat, saaledes skulde ogsaa blandt Menneskene den

strsenge, regelbundne Orden anses for den h0jeste Dyd. Men saa-

dan, strasngt regelbundent, levede de Gamle; og derfor er Fortidens

Mennesker det mere nserliggende Monster. /Erbedighed for For-

fasdrene, den fromme Lydighed overfor deres Anvisninger og For-

maninger blev da den anden store Dyd. Desaarsag skal man leve

i Mindet om Fortiden og ikke som vi Europaeere, til Dels i ethvert

Fald, i Forventningerne om Fremtiden.

Men som en videre F01ge af denne Tankegang skal B0rnene vise

Vilhfliu Itasmussvn: Japan 7
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from Lydighed overfor Foraeldrene og Undersaatten overfor Her-
skeren. Faderen var i sin ceremonielle Korrekthed en lille Himmel
paa nsert Hold og derved Rettesnoren for sine B0rns Levevis. Og
synlig for det hele Folk var den fselles Fader, Kejseren, det store

Himmelbillede paa Jorden.

Kong-fu-thes Lsere er, som man ser, blot en Sasdelaere. Om Gu-
derne erklasrer ban sig uvidende; og ban siger om Doden og hvad
der ligger bag ved den: Hvorledes skulde man kunne kende Do-

den, da man ikke engang ved, hvad Livet er. Al ^ans Strseben

gik ud paa at ordne Livet alene af Hensyn til de menneskelige
Interesser; og ban begrundede ikke sine Leveregler med Henvisnin-

ger til nogen Gud, som skulde have paabudt dem.

Alligevel bar bans Krav om den fromme Lydighed overfor Fyr-

sten, Forfasdrene og Foraeldrene i omtrent halvtredje Tusend Aar
vseret Kinas moralske Rettesnor. Og det er den deraf folgende

overordentlige Respekt for Fortiden, der g0r Kina saa konservativt.

I Japan passede denne Tankegang som Haand i Handske. I de

store Grundtrsek ligner den Shintolasren og noget alvorligt Modsset-

ningsforhold er der naeppe paa noget Punkt. Og sasrlig paa Jyeya-
sus Foranledning vaktes der en levende Interesse for Kong-fu-thes
La2re og Kinas klassiske Litteratur, hvis Hovedvserker blev omplan-
tet paa japansk. Og indtil Omvaltningen i 1868 bar i de sidste

Aarhundreder den hojest dannede Del af Japanerne vasret Kon-
fucianere.

Men selv om man nu ved, at der i Japan findes disse tre for-

skellige Livsopfattelser, hvis Tankegang mere eller mindre er vs&vel

ind i hinanden i hver enkelt Persons Overbevisning, saa bar man
dog endnu ikke det japanske Folks religiose Liv paa det rene. Paa

Folketasllingslister erklaerer nernlig de aller fleste Japanere, at de er

konfessionslose eller uden Religion; og deres Ofringer til Guderne

og Besog i Templerne sker samtidig med rent verdslige Adspredel-
ser. Det er som om de i Mindelighed vil affinde sig med de

gode Guder, for de besoger Bryderne, Danserinderne og Tehusene
eller hengiver sig til deres Glasde over Naturen. Det hele Folk gor
da Indtryk af at vsere denne Verdens Born uden dybere religios

Interesse, og de dannede Japanere er aabenlyst Ateister og hylder

Kong-fu-thes Filosofi eller moderne europseiske Tsenkere.

Ligesom Japanerne har faaet meget vaesenlige Bidrag til deres

Livsopfattelse fra Kina, saaledes har de ogsaa derfra modtaget de

forste Tilskyndelser til deres Kunst. Og selv om Japanerne i denne

Henseende har overflojet deres Laeremestre, saa bserer dog deres

Kunst bestandig sit Modermarke.
Det er sserlig Malerkunsten og Tegnekunsten*), der er

fremragende. Men de afviger i rent udvortes Henseende staarkt fra

de tilsvarende Kunstformer i Europa. Der anvendes ikke Skygger,

*) Se alle foregaaende Billeder af Dyr og Planter.
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og der er ikke nogen Dybde, Perspektiv, i Billederne. Den store

Rolle, som Lyset og Skyggerne og deres Farvetoner spiller i euro-

pjeisk Kunst, komrner derfor slet ikke frem i den japanske. Den

0jenforblsendelse, Illusion, som del europseiske Billede fremkalder

Fig. 52. Rovfugl.

paa Grund af dels Perspektiv, saa man tror at se ud over et stort

Landskab eller ned ad en lang Gade, kan Japancrne heller ikke

bibringe nogen. Men ban bar heller ikke sat sig det til Maal. Den

japanske Kunst er nemlig udelukkende dekorativ. Man ser altid det

Materiale, f. Eks. Silke eller Papir, hvorpaa der er malet eller tegnet;
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og Billcdet liar ncesten allid kun Forgrundsfigurer. Der er derfor
ingen Trang til Perspektiv og Skygge.

Ogsaa med Hensyn til Kunstens Indhold, det der males eller

tegnes, afviger Japanernes fra vor. Medens nemlig i Europa Frem-
stillingen af Mennesket og Menneskelivet langt overstraaler Gengivel-
sen af Naturen, er det lige omvendt i Japan. Der er det netop
Landskaber og saerlig Planter og Dyr, der legnes og males. Og den
japanske Kunstner bar en i aller hejeste Grad bhendende Evne til

at gengive Livet, Bevaegelsen baade hos Dyr og Planter og den
skasre Stemning, Naturen bar frembragt i bans modtagelige Sind.

Man ser f. Eks. nogle Spurve paa en Gren, saa livagtige, at man
formelig synes at here deres pludrende Kvidder. Et Par Vildasnder

Fig 53. Daikokos Mus. Hokusai.

kommer og slaar sig ned i en Sump; og deres Vingers Susen staar

ud af Billedet; eller nogle Gses er bleven opskraemt, og deres an-

spsendte Lytten og Spejden er truffen paa en Prik. Selv en Stump
Bambus eller Tagr0r, hvis Blade duver i Vinden, er gengivet med
et saa spillende Liv, at man kan here Vindens Brus i de t0rre Blade.

Japans Malere beh0ver altsaa ikke store Motiver i deres Kunst.

De kan nojes med en lille Gren af blomstrende Mandel eller Kirse-

bser og maler da med sserlig Forkserlighed Blomsternes mangfoldige
blode Farvetoner. De bar nok i en enkelt Trane, der bar h0rt en

traskkende Floks Kalden, og som sender dem sin Hilsen.

Men Japanerne gengiver ikke med udf0rlig N0jagtighed, hvad de

maler eller tegner; thi et Billede. siger de, skal vsere et Digt i

Form og Farve, kortfattet og faamaelt, men dog meget sigende. Der-

for lader de sig noje med lette Antydninger. Nogle faa Streger ned
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over et Billede forestiller Regnvejr. Et Par Siv og nogle bnodo
Linier hen imod dem er en So mcd Vegetation. Ja somme Tidcr

nojes de endog med at stcmple det afbildede f. Eks. Fusi Ynma
eller Maaneskiven.

Med al deres Sans for Naturen er de japanske Malere dog ikke

Friluftskunstnere. De sidder ikke ude og maler deres Indtryk, me-
dens de modtager dem. De enkelte Store, de banebrydende Kunst-

nere bar derimcd malt og tegnet deres Erindringsbilleder ude fra

Naturen og s0gt at give deres Stemning det staerkest mulige Udtryk;

og den st0rre Masngde af mindre fremragende Kunstnere bar saa

efterlignet dem og tegner efter deres Forbilleder. Derved er Frem-
skridtene blevne langsommelige; og det bar givet Anledning til en

mserkelig Specialisering, saaledes at en Kunstner f. Eks. saerlig giver

sig af med at male blomstrende Mandelgrene, nsesten altid i samme
vedtaegtsmaessige Form, o. s. v. Tillige bar det f0rt med sig en al-

deles forbloffende Sikkerhed i

Penselstrcgene. Og det anses

for en stor kunstnerisk Dyd
at kunne male en Figur med
saa faa Streger som muligt.

Men derved bar Billedet oftest

vundet i Livfuldhed; og engang

gik det saa vidt, at en Maler

tegnede en Hest saa fuldkom-

ment, at den 10b sin Vej, da

den blev faerdig.

I Modsaetning til den Be-

undring, Japanerne naerer

overfor Naturen, er Mennesket

en ynkelig Skabning i deres

Malerkunst. De tegner det of-

test som en Karrikatur. Haender og F0dder, til Dels ogsaa Ansigtet,

er altid slet og sk0des!0st gengivet. Og det n0gne Menneskelegemes
Sk0nhed i Linier og Farve bar de end ikke s0gt at fremstille.

Den samme Mangel paa Respekt, som viser sig overfor Menne-

sket, gor sig ogsaa gaeldende overfor de h0je Guder. Isaer de 7

Lykke-Guder bar de deres Spas med. Den morsomste er Visdom-

mens Gud, en lille Knark med lave Ben og et uhyre Hoved, der

rummer al bans Laerdom. Han er ufrivillig komisk ved sit blotte

Udseende; men for at det rigtig skal batte, afbildes ban desudcn

i Situationer, der er meget nedvaerdigende for en Visdomsgud. Hnn
bar f. Eks. Katzenjammer efter et Sold og i den Anledning Bind

om sit umaadelige Hovede, eller ban danser Blindebuk med et kun-

stigt Ansigt malet 0verst paa Panden og en Tr0je som et Fugle-
skraemsel om det 0vrige Hovede. Og de andre Lykkeguder gaar
det ikke bedre. Bornenes Gud er altid umaadelig lasket med bloltel

Mave; og somme Tider maler ban et ekstra Ansigt paa dennc Irivc-

Fig. 54. En Hest tegnet med faa Penselstrog.
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Fig. 55. Karrifcaturer af fede og magre. Holuisni.

lige Del af sit Korpus for at more B0rnene, eller han lader dem
trsekke sig i Slaede paa sit brede Agterspejl. Al denne Haan maa

Lykkeguderne taale, til Trods for at de skasnker Menneskene saa

fortrasffelige

Ting som Ta-

lent, Berom-

melse,Rigdom,

Kserlighed, F0-

de,Tilfredshed

og h0j Alder.

Endnu en

ssregen Ejen-

dommelighed
ved den japan-
ske Malerkunst

og Tegnekunst

er, at Billeder-

ne altid er

smaa. Det sto-

re, monumen-
tale bar Japa-
nerne ikke lagt

Vsegt paa at

tolke med de-

res Pensel saa

lidt som med
noget andetFig. 56. Hotei. Bernenes Guil.
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kunstnerisk Middel, naar nogle faa Tilfaelde undtages. Og forraentlig

er dels Husenes lette Konstruktion, som tidligere omtalt, dels Lan-

dets Aarhundreder gamle Fattigdora Hovedaarsagerne til, at naesten

al deres kunstneriske Straeben har faaet et lilleputagtigt Praeg.

Lige saa paafaldende som i Malerkunsten er denne Dukkestue-

kunst i de plastiske Frembringelser eller ora man vil kalde det

Billedhuggeriet. Der er jo nok enkelte store Arbejder som f. Eks.

Nara-Buddaen (se S. 32) og Kamakura-Buddaen (se S. 62), der er

noget mindre, men et betydeligere Kunstvark. Men som oftest er

de japanske Billedhuggerarbejder en Statuelte-Kunst. Fremstillinger
i Marmor eller Metal, der forherliger det menneskelige Legemes
Skonhed og fremstiller det i naturlig
eller overnaturlig Sterrelse, findes over-

hovedet naeppe. Men Smaafigurer skaarne

i Elfenben eller Trae eller stobt i Metal

forarbejdes med stor Dygtighed og som
i Malerkunsten spiller de af Liv.

Selv Bygningskunsten har som Kunst

sin Styrke i de smaa Ting. Store, im-

ponerende Bygninger findes slet ikke;

og ingen hoje Taarne straeber med de-

res Spir mod Himlen. De forholdsvis

faatallige Tempel-Taarne (se Fig. 50) er

ikke meget hoje og skjules delvis af de

omgivende Trseer; og de egenlige Temp-
ler er kun lave, toetages Huse. Men
hvad der fattes i Storhed og Vaelde,

findes i rigt Maal i Udsmykningens Tu-

send Smaating. Saerlig Mindesmaerkerne

over Jyeyasu og bans Efterfolgere er

vidunderlige Kunstvaerker ved deres Rig-
dom paa skonne Traeskaererarbejder.

Om et saadant Traeskaererarbejde eller

Elfenbensfigur skal rcgaes til Kunslen
eller til Haandvaerket kan imidlertid,

vaere tvivlsomt. Det er allerede hos 03

naesten umuligt at saette en fornuftmaessig Graense mellem Kunst og
Haandvaerk; og i Japan er det ganske umuligt. Der glider de to

Virksomheder belt over i hinanden; og ofte bar beromte Malere

tillige arbejdet i Haandvaerkets Tjeneste. Men netop derved er

Haandvaerket, eller om man vil Kunstindustrien, kommen til at ind-

tage en saa hoj Rang. Bag alle Frembringelser ligger den Tanke,
at en Genstand hellere maa vaere smuk end grim. Kunstsager er

derfor enhvers Ejendom. Ogsaa Bonderne bar kunstnerisk Sans og
opbevarer med stor Omhu de Genstande, der er gaaet i Arv i Fa-
milien. Og hos Japans rigeste Slaegter, saerlig Shogunerne, har
Kunstnerne nydt en udstrakt Beskyttelse og faaet afsat deres Ar-

Fig. 57. En Mand med en

Skruptudse, skaarot i Elfenben.
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bcjder i stor Maengde, ligesom ogsaa Klostrcne bar haft den storste

Belydning.

Begyndelsen til det japanske Kunsthaandvserk maa, som saa

meget andet, sogcs i Kina. Derfra kom der sammen med Budda-
ismen baade dygtige Kunstnere og Haandvserkere, som enten laerte

Japanerne belt nye Ting eller forbedrede, hvad de selv saa smaat
var begyndt paa, som f. Eks. Poltemageriet.

Efterhaanden voksede dog Japanerne paa de fleste eller maaske

paa alle Omraader deres Lasremestre over Hovcdet. De arbejdede
med ganske anderledes Smag og tillige med sterre teknisk Dygtig-
hed. Og da det japanske Kunsthaandvserk havde naaet sin h0jeste

Udvikling (16001868), stod det uovertruffet i hele Verden. Og til

Trods for en mindre heldig Paavirkning fra Europa i den sidste

Menneskealder er det vist endnu paa de fleste Punkter i Spidsen.
Mest fremragende er Lakind ustrien; og i den Slags Arbejder

sagde Japanerne sig tidlig 10s fra deres Laei'emestre og gik deres

egne Veje. Og det, de bar naaet, er

lige ypperligt kunstnerisk og teknisk.

De japanske Laksager er baade solide

og smukke og yderst elegante i Udft,-

relsen. Laken er haard uden at slaa

Revner. Den bar en staerk og kraftig

Glans, som kan holde sig i Aarhundre-
der. Den kan taale kogende Vand, salt

Suppe, Alkohol og kolde Syrer ja end-

I ogsaa varm Cigaraske. Og Dekoratio-

nen er naesten fuldkommen. Selv de

Fig. 58. Netsuke af Eifenben. beromteste Malere bar ikke f01t sig for

gode til at levere Tegninger til lakerede

Sager; og paa Kunstindustrimusaeet og det ctnografiske Musaeum i

K0benhavn er der en betydelig Samling af udmaerkede Ting baade

af sort og rodt Lak og af Guldlak.

Udmaerket er ogsaa det japanske Silkehaand vaerk. Ikke blot

Silken selv som Stof er fortraeffelig, men ogsaa den videre Forarbej-
delse. Sasrlig Silkebroderierne saetter alt, hvad vi prsesterer af kunst-

nerisk Broderi, belt i Skygge.

Vsesenlig af teknisk Interesse er Papirfabrikationen. Men

ogsaa den er naaet en boj Fuldkommenbed. Det japanske Papir er

baade sejt, b!0dt og b0jeligt. Det kan derfor anvendes endnu mere

alsidig end det europaeiske, f. Eks. til Traade og som Voksdug,

Leeder, Trae, Blik, Glas til Vinduesruder og Lamper, Lommet0rklae-

der, Paraplyer, B0rnet0j, vandtaelte Kapper, Hatte o. m. m.

Baade i teknisk og kunstnerisk Henseende udmaerker de japanske
udskaarne Arbejder sig. Materialet kan vaere Eifenben, Trae

eller Stenarter, og paa de for naevnte Musaeer er der adskillige ud-

maerkede Stykker, saerlig af Eifenben. De udskaarne Ting er oftest

ganske smaa, som f. Eks. en Slags Knapper, Xetsuker, bvori
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Japnnerne hsenger dcres Tobakspung og Pibe; men derfor er de
ligefuldt fortraeffelige.

Overmaade fremragende er endvidere Metalhaan dvserket.
Svrerdenes Staal er saa haardt at de kan hugge S0m over uden at

der kommer Skaar i ^Eggen ; og deres kunstneriske Udsmykning
saerlig Parerpladernes er overordenlig sraagfuld. Men ogsaa mang-
foldige andre Metalvarer forarbejder Japanerne udmffirket. De for-
staar f. Eks. uovertra3ffeligt den Kunst at indlaegge Traade af segte
Metal f. Eks. Solv paa uaegle Metaller. Og de er saa omhyggelig
med Enkellheder, at endogsaa M0nstret i en Klaededragt gengives
ved de fine Traades Netvserk. I andre Arbejder indfegger de f. Eks.

Fig 58. Gaas af Bronce. Fig. 59. Vase af Porcellsen.

Elfenben imellem Traadvasvet, og dekorerer t. Eks. derved en Skaal

med en hvid Hejre paa en Gren, saaledes at den hvide Hejre laves

af en Mangfoldighed af smaa Elfenbensstykker, der hver forestiller

en Fjer. Lige saa dygtigt er de japanske Emaillearbejder og Metal-

varer indlagt med Perlemor; og den aller bedste Forstaaelse af,

hvad der i den Reining kan ydes, faar man af to meget store Vaser

paa etnografisk Museum, som bl. a. er prydede med nogle Hens og
Haner i skinnende Perlemor.

Endelig er som alle ved ogsaa japansk Por cell sen og Fajance
ypperligt. Ligesom Kineserne laver de bl. a. det yderst tynde,
halvt gennemsigtige ;;/Eggeskal-Porcella3n; men de er i den kunst-

Vilhelm Kasmussen: J:ipan. 8
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neriske Udsmykning langt mere smagfulde end Kineserne, der over-

daenger med Dekoration over alle rimelige Grsenser.

Ogsaa Kurvefletningen indtager en meget h0j Rang og over-

straaler alt, hvad man i Europa kan yde paa del Omraade. Baade
i Formen og i Udf0relsens Akkuratesse er f. Eks. Blomsterkurvene
saerdeles smukke. Og lige saa fremragende er Forarbejdelsen af

Gulvmaatter, af hvilke de bedste heller ikke giver Brysseler-

taspper noget efter i Prisen.

Ligesom smukt forarbejdede Brugsgenstande er h0jt skattede i

Japan, vurderes ogsaa sniuk Skrift i langt hojere Grad end hos
os. Japanerne haenger endog under-

tiden smukke Skrifttegn op som Ka-

kemonoer. Men de skriver ganske
anderledes end vi; ti de maler deres

maerkelige snirklede Skrifttegn (se

Fig. 45) med Tusch. Denne Maade
at skrive paa kraever og udvikler en

overordenlig Sikkerhed i at f0re Un-
derarm og Haand; og dette har for-

mentlig i L0bet af Aarhundrederne

bidraget til at uddanne den Dygtig-

hed, hvormed de egenlige Malere og
Tegnere arbejder.

Fra f0rst af har Japanerne, som

tidligere omtalt, faaet deres Skrift fra

Kina; og derved havde de bl. a. den

Fordel, at de uden videre kunde laese

kinesiske Skrifter, og ogsaa udtrykke
deres egne Tanker. Men der var og-
saa store Ulemper ved den kinesiske

Skrift. Den er jo nemlig en Tegn-
skrift saaledes, at hvert enkelt Ord
har sit saeregne Tegn. Og dette, der
er saa naturligt for et Sprog som del

kinesiske Enstavelsessprog, cr meget
ubekvemt for et Flerstavelsessprog som det japanske. Derfor har

Japanerne i Tidens L0b foruden de kinesiske Tegn opfunden en

hel Del saeregne, japanske. Disse er dog ikke Bogstaver som de

europaeiske men derimod Betegnelser for enkelte Stavelser som
f. Eks. ka, sa, ta, na o. s. v. Da der nu imidlertid ikke anvendes
en enkelt Slags Skrift, men derimod samtidig kinesiske Ord-Tegn og

japanske Stavelse-Tegn ,
er det en h0jst besvaerlig Opgave -at laere

at laese Japansk. Selv flinke Skoleb0rn bruger 7 Aar dertil.

Foruden den Vanskelighed, der saaledes f01ger af de mange
Skrifttegn, er der dog ogsaa en anden Aarsag til, at det tager Tid

at laere Laesning, og saerlig for Europaeere er svsert at komme til at

magte en japansk Tekst. Det skrevne Sprog er nemlig ikke de

Fig. 60. Blomsterkurv.
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samme som det talte. Skriftsproget og Bogsproget er meget gam-
raeldags; og derfor maa Lseseren oversaette ;, hvad der staar, til

sit Talesprog. Naar en Japaner Iseser for sig selv, foregaar en

saadan Oversaetten dog naturligvis ganske som naar vi laser en

tysk eller fransk Bog for os selv; men hvis en Japaner vil laese

hojt for andre, maa ban oversaette, akkurat som naar en af os vil

laese hojt paa dansk af en tysk Bog.
Er det nu, som for na3vnt, svaert for en Europseer at Ia3re at

laese japansk, saa voider det ham ikke mindre Hovedbrud at ssette

sig ind i det talte Sprog. Det er nemlig af en ganske anden St0b-

ning end vort.

Meget forskellig fra vore Begreber er den mserkvaerdige Rang-
forordning i Sproget, der medforer, at der paa en Maade tales flere

forskellige Sprog. En Japaner betjener sig nemlig af et Sprog, naar
ban taler til en Ligemand, men et andet, naar ban henvender sig

til sit Tyende; ja der er endog Forskel paa Sproget, som man gor

Brug af overfor Opvarterne i en fin Restauration og i en mere

tarvelig.

Men ogsaa paa en anden Maade er Sproget praeget af det vidt

drevne H0flighedsbensyn. Vil f. Eks. en Japaner fortselle, at ban
bar set et eller andet paa Gaden, kan ban sige, at ban bar set

det og det; men 0nsker ban, at en anden skal se noget bos ham,
maa ban bede ham om elskvserdig at betragte deU, og dersom
ban selv gaerne vil se noget bos en anden, maa ban bede, om ban
beundrende maa beskue det .

Endog i Talordene er der en Art Rangordning. For Tallet 1

bruges saaledes mindst 10 forskellige Udtrykj og de veksler t. Eks.,
naar det gaelder en Paraply, en Time, en Bog, et Digt, et Dyr eller

en Mand.
Men er det japanske Sprog saaledes indviklet med sit Rangvaesen,

er det til Gengaeld saare simpelt i en anden Henseende, hvad der

dog paa ingen Maade letter Europaeerne Tilegnelsen. Det hele

Sprog er nemlig prseget af, at Japanerne kan hjaelpe sig med An-

tydninger og derfor bestandig kun benytter halvkvasdet Vise og
smaa Vink. En stor Del af Saetningerne udtales slet ikke, og ofte

er det f0rste Ord nok til at udtrykke hele Tanken. Der er altsaa

saa meget underforstaaet, at man maa vasre godt inde i den hele

Tankegang for at kunne folge med.

Til alt dette kommer for Europseeren den uhyre Besvaerlighed,
at Japansk er bygget ganske anderledes end vore Sprog, eller at

det med andre Ord bar en belt anden Grammatik. Medens Ordene
i de fleste europaeiske Sprog kan b0jes, saa man eksempelvis kan

sige Huset, Husets, Husene og Husenes, er der ikke nogen B0jning
i Japansk, men i Stedet for sa3ttes der sa3rlige Betegnelser til Or-

denes Grundstamme. Dernaest bestaar Sproget praktisk tatt kun af

Hovedord og Gaerningsord, men bar hverken Kendeord eller Sted-

ord o. lign. ; og der er ingen Adskillelse mellem forste, anden og
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tredje Person cller nogen Slags K0n og Kasus. Ja end ikke et

Grundord findes der altid i en Ssetning. j-Jeg drikker ikke Vin<,
hedder blot: Vin ikke drikke . Sammenhasngen maa saa afgore,
hvera det er, der ikke vil drikke Vinen.

Paa dette ejendommelige Sprog er der skrevet en omfangsrig
Literalur, der gaar over 1200 Aar tiJbage i Tiden, idet det aeldste

bevarede Vserk antagelig er samlet ca. 628 e. Kr.

Den videnskabelige Del af Bogavlen er dog for en meget stor

Parts Vedkommende forfattet paa Kinesisk, ganske som man i sin

Tid i Europa skrev laerde Vserker paa Latin
; og hele den viden-

skabelige Virksomhed har vseret grumme lidt bevendt i Japan. Der
er end ikke skrevet nogen belydelig buddaistisk Bog og ikke een

selvstaendig Forklaring af de kinesiske Taenkeres Voerker. Originalilet

og Dybde i filosofiske eller religiose Sporgsmaal kan altsaa ikke

spores i den japanske Literatur.

Af den Del af Liter aturen, der er skrevet paa Japansk, er den

lyriske Digtning, Stemnings-Digtningen det mest interessanle og frem-

ragende efter en europasisk Maalestok. Men ligesom i Malerkunslen

er de lyriske Digte blot letle Antydninger, altid ganske korte og
oftest kun ett \7ers paa 31 Stavelser. De forherliger isaer Naturen,
Blomsternes skasre Farver og liflige Duft

, Fuglenes Sang og j
rnde-

fulde Puslen nied Fjerene, Baskkenes Mumlen mellem Slene eller

Fusis snebedaakkede Top; men der er dog ogsaa Digte, der priser

Kasrligheden eller klager over skuH'ede Elskovshaab.

Et Digt om Fusi er allerede anfort Side 8. Om Japan selv

hedder det i et Digt fra ca. 750 e. Kr. :

Jamoto's*) Land**)
har lalrige Rjserge;

h0jt blandt dem rager

et, Kaguyama.
Jeg staar paa dels Tindo
at skue mil Rige.

Tyk Reg fra Landsletteu

stiger i Vcjret,

Taager fra Havfladen.

hsever sig nu og da.

O, Du Jamato's Land!
Hil Akitsu hima !

Dyrebar er Du mig.

Mere betegnende er dog delte ganske lille Digt om Foraaret:

Fald mildt

o du Foraarsregn

og sprcd ikke

Kirsebajrtraeets Blotmter,
for jrg har set dem-.

*) Jamalo er et gammelt Navn for Japfn.

**) Georg Brandcs's Overssettelse j -Samlede Vseiker XI S. 490.
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eller dettc om Taagelandskabets blode Stemning: >
s

Jeg ta?nkcr paa
ct Skib^ der sejler, halvt skjult i den laagede Morgen ,

forbi en
ved Akashis Strand .

Et lille Kserlighedsdigt, i hvilket Gogen bar overtaget Natter-

galens Rolle, lyder saaledes: Idag til Morgen herte jeg Gogens
Kukken; horte Du den, min Elskede, eller sov Du endnu; og et

andet: >Det dages, og jeg kan ikke falde i S0vn af at taenke paa
hendes Krerlighed. Naar blot dog G0gen vilde standse med sit

Kuk-Kuk .

Endnu langt flygtigere er Stemningen i et rent Natur-Digt som
dette: Maanen lyser om Efteraarsnatten paa alle de mange Vildgaes,
hvis Vinger glipper op og ned imod de hvide Skyer-'.

Dette er i Ordets Kunst den samme Tagen-til-Takke med ube-

tydelige Emner og lette

Antydninger som det, man
finder baade i Malerkunst

og Tegning o. a.; og det

er derfor sagt med Rette

om Japanerne, at de er

smaa i de store Ting
men store i det smaa. De

haringen himmelhojeSpir,
ingen umaadelige >La?rre-

der med store Scenerier,

ingen omfangsrige Digt-

ninge som Faust eller

>Don Juan
;
men i Ud-

smykningens Enkeltheder

paa et Tempel, i en lillo,

let henkastet Tegning, en

Netsuke eller Lakasske og
og i 5 korte Linier paa
kun 31 Stavelser evner Fig. 61 Diglende Dame og Kirsebaerblomster.

de at sammendrage et bc-

tagende men spinkelt Skenhedsindhold, flygtigt som Duften af en

Jibleblomst og Overgangene i de sksere Farvetoner paa dens Kronblade.

Blandt de mange andre Saeregenheder ved den japanske Poesi

er ogsaa det vaerd at mserke, at den er bleven dyrket lige saa ivrig

af Digterinder som af Maend, om end disse i dette Stykke som vel

nok i alle andre er naaet hojere end Kvinden.

I Sammenligning med den lyriske Diglning er det japanske Drama

og Prosaliteraturen at ringe Interesse. I Dramaet er det vassenlig

de udvortes Hasndelser, der er lagt \7ind paa; de sjaslelige Beva?g-

grunde er Digterne ikke naaet rigtig ind til; og baade Noveller,

Romaner og andre Prosaforta2llinger er oftest alt for omstasndelig

langtrukne efter vore Begreber. Hvor de naar bojst er det deres

Stemning, det lyriske i Indholdet, som er virkningsfuldt.
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REVOLUTIONENS FORSPIL.

Del var i lyeyasus Japan, at del daglige Liv formede sig saale-

des, som det ovenfor er skildret i store Trsek; og den naermeste

Tid efter hans D0d var en af Glansperioderne i Japans Historic.

I de forudgaaende seks Aarhundreder havde der vaeret saa hyp-

pige Krige, at Kunst og Videnskab og den Dannelse, som de med-

forer, ikke kunde komme til at udfolde sig. Den langvarige Freds-

periode efter lyeyasus Sejr, den nye Paavirkning fra Fastlandet og

Regeringens Foranstaltninger var omvendt i Stand til at skabe det

h0jt kultiverede Japan, som Europa og Nord-Amerika gjorde grundig
Bekendtskab med midt i det forlobne Aarhundrede.

lyeyasu selv f0rte an med Hensyn til Videnskabens Fremme.
Allerede 1601 grundlagde ban en Skole for Udviklingen af Littera-

turen og i 1614 endnu en; og ban paabod Oversaettelsen af flere

kinesiske Hovedvaerker, isaer Kong fu-thes Skrifter. Han sendte et

Skib til nogle af Spaniens Besiddelser for at here dem at kende og

Udsendinge til Italien for at granske dets Religion og Skikke. Og
hans Iver for Videnskabens Fremme gik i Arv til hans Efterf01gere,

saaledes at der navnlig efter 1700 var den mest levende Interesse

for det kinesiske Aandsliv.

Men med den vaagnende Sans for Kundskaber vendtes ogsaa
Blikket imod Japans Historic; og den n0jere Viden om Fortiden, som

Shogunerne ogsaa ivrig befordrede, blev Pinden til Shogunatets Lig-

kiste og en Hovedaarsag til hele den revolutionsere Bevaegelse. S?er-

lig Betydning fik et Vserk, redigeret af en af lyeyasus nsere Slsegt-

ninge, en stor Japans Historic; thi den fremdrog Mikadoernes op-

rindelige Magt i Landets Styrelse og fastslog deres Souvenenitet.

Og efterhaanden som Shogunerne blev mindre og mindre frem-

ragende Maend og svagere Regenter, blev Kritiken af Tokugawa-
Familiens Magt-Ran, som det nu ansaas for, mere og mere hvas;

og snart saa naesten alle, at det i Grunden var skammeligt, at Mi-

kadoen var en rent intetsigende Topflgur, da ban jo dog var Guder-

nes vEtling og de gamle, virkelig magtbesiddende Mikadoers Efter-

folger i lige Linie.

Saerlig indlysende var denne Sksendighed for Fyrsterne i de syd-

lige Provinser. De havde nemlig mistet store Dele af deres gamle

Len, dengang lyeyasu ordnede Forholdene; og derfor p0nsede de

altid paa Haevn over hans JEi og indsaa hurtig, at de blandt andet

kunde g0re Brug af den opdukkede Tanke om Mikadoens Ret til

selv at regere. I de sydlige Provinser fik da ogsaa alle Bestrsebel-

serne for at komme Shogunatet til Livs deres egenlige Tilholdssted.

Et belt Antal Laerde angreb da efterhaanden lyeyasus Statslsere.

i F01ge hvilken Shogunen skulde regere paa Mikadoens Vegne; og
deres Tanker fandt villigt 0renlyd hos de mere selvstaendige Per-

sonligheder, sorn Forholdene efterhaanden havde bragt til Udfoldelse,
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dels blandt de herrelose Riddere, Ronins, dels i det nyskabte, for-

holdsvis velhavende Borgerskab og endelig for en Del ude iblandt

Bonderne. Saerlig et Omslag i Opfattelsen af Regeringsmagten er

interessant, fordi det viser, hvorledes en og samme Kilde kan be-

nyttes i belt modsatte Hensigter. Selve Kong-fu-the, som jo Shogu-
nerne havde henvist til for at styrke deres Magt ved bans Paabud
om from Lydighed overfor Fyrsterne, blev nemlig fort i Marken
imod Shogunatet, da dette var bleven saa svagt, at det kunde gaa
an at drive aabenlys Opposition. Og dertil egnede Kong-fu-the's

Tankebygning sig godt. Den paabyder nemlig ikke Lydighed uden
Vilkaar. Fyrsten maa for Eksempel fore et eksemplarisk Liv, for

at Undersaatten kan vaere forpligtet til at lyde. Fyrstens Handlin-

ger er altsaa Maalestokken for bans Ret til at regere; og i den
blotte Omstaendighed at ban en Gang er Fyrste ligger der i og for

sig ikke nogen Hjemmel for at ban kraever Lydighed. Og dette

blev i Japan fortolket saaledes, at Mikadoen, den egenlige Kejser,
havde Krav paa at lydes ubetinget, medens derimod Shogunen og
Daimioerne blev betragtet som Magt-Ranere, man ikke behovede at

vsere folgagtig, og hvem man lidt efter lidt baldyrede med alle Ty-
ranners Laster.

Der var da en staerk indre Spaending i det japanske Samfund,

og dets Fuger var i Faerd med at spraenges af indre Aarsager, da

Amerikanerne kom dertil midt i det 19de Aarhundrede og gav det

ydre Stod, der fik Omvaeltningens Kugle til at rulle.

Men de kom ikke til et belt uforberedt Folk. Af Hollaenderne

havde den japanske Regering faaet Kundskab om Europa og Ameri-

kas forenede Fristater; og Opiumskrigen fra 1840 42, som bragte
Kina en saa stor Ydmygelse, var dem en Anskuelsesundervisning i

europaeisk Statskunst og Krigsforelse, der ikke var let at tage fejl

af. I Japan begyndte man da ogsaa allerede 1842 at forberede sig

til Krig baade med ydre og indre Fjender; og Lensfyrsterne lod

deres Samurai oplaere grundig i Vaabenbrug, navnlig i de oppositio-

nelle, sydlige Provinser. Og omkring 1850 benyttedes europaeiske

Vaaben, og der blev bygget Krigsskibe efter europaeisk Monster.

Saa kom Amerikanerne i Juli 1853. Allerede forinden havde

der dog vaeret mange Udsendinge fra europaeiske Stater for at op-

naa Handelssamkvem med Japan; men de havde sogt Foretraede for

Myndighederne i Nagasaki, som japansk Statsskik kraevede det, og
kom derfor hverken i Beroring med Shogun-Regeringen i Jeddo

eller Mikado-Hoffet i Kioto, og alle Forsogene var slaaet fejl. Den
amerikanske Udsending, der kommanderede en staerk Flaade paa
4 store Skibe gik derimod lige paa og ankrede op i Jeddo-Bugten,
fast besluttet paa, dersom det var nodvendigt, at bruge Trusler og

Magt. De forenede Fristater maatte nemlig i Samkvem med Japan.
Allerede i 1848 var Guldet funden i Kalifornien og de vestlige Sta-

ter stegne i hojeste Grad i Betydning indenfor Unionen; men der-

med egedes ogsaa det store Oceans Belydning; og Amerika var for
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Alvor bleven vendt mod to Verdenshave. Men del store Ocean voi-

der Dampskibsfarten mere Besvser end Atlanterhavet, fordi Skibcnes

Forsyning med Kul til den lange Rejse er saa meget besvrcrligere.

Og derfor blev det en Livssag for den amerikanske Handel med
Kina, at der paa Vejen herlil kunde indtages Kul i Japan; og des-

uden var Japan selv et vserdifuldt Marked.
Som det blev fortalt i Indledningen havde dog den amerikanske

Flaades Anf0rer ogsaa et og andet til Oplysning om sin Tids frede-

lige Kulturvaerdier, f. Eks. Modeller af Jaernbaner og Telegraflinier,

B0ger og Kort o. lign. Og Japanerne forstod meget godt, at de
fremmede var dem overlegne. Men Regeringen var i en saadan

Knibe, at det nsesten ikke var den muligt at slippe helskindet ud
af den. Der var jo nemlig et yderst regeringsfjendtligt Parti, der

ikke alene sogte at skubbe Mikadoen frem i forste Rsekke, men som
ogsaa var fjendtlig sindet overfor fremmede Folkeslags Samkvem
med Japan. Hvis Shogunen derfor sagde Ja til Amerikas forenede

Fristater, vilde han 0ge Spaendingen i Japans indre Politik og sagde
ban Nej vilde han st0de Fristaterne for Hovedet. En Forespergsel
til Lensfyrsterne blev tilstraekkelig tj'delig besvaret; thi de allerfleste

stemte for at afslaa Anmodningen og f0re Krig med Fristaterne.

Imidlertid var den amerikanske Flaade sejlet bort med den Be-

sked, at den vilde komme igen Aaret efter for at hente endeligt

Svar; og denne F,rist benyttedes til i feberagtig Hast at saette Landet
i Forsvarsstand. Kloslrenes Klokker og andre Metalgenstande blev

st0bt til Kanoner. Porter byggedes ved Hovedstaden, og Soldaterne

ind0vedes i europaeisk Vaabenbrug. Men alt til ingen Nytle. I Fe-

bruar 1854 var nemlig en meget st0rre amerikansk Flaade alter i

Jeddo-Bugten; og dens 10 Krigsskibe overbeviste Shogun-Regeringen

om, at der nu ikke var andet at g0re end at imodekomme den

amerikanske Regerings 0nske; og der slutledes da den Site Marts

en Traktat, i hvilken det bl. a. blev bestemt, at to Havne skulde

staa aabne for amerikanske Skibe.

Aldrig saasnart var dette sket, f0r europaeiske Magters Udsen-

dinge svaermede 10s paa Japan, f0rst England, siden Rusland og saa

Holland og saaledes videre.

Men da br0d der et Uvejr 10s i Japan. Shogun-Regeringen
havde nemlig valgt den Taktik, at f0re de fremmede Magter bag
Lyset med Hensyn til Regeringsmyndigheden. Paa Grund af en

tidligere Misforstaaelse troede de fremmede Magter, at Shogunen var

Japans verdslige Kejser, medens Mikadoen blot var et religi0st Over-

hoved; og denne Fejltagelse benyttede Shogunen sig af og under-

tegnede Traktaterne, som om han var verdslig Kejser. Og dette,

i Forbindelse med selve Traktaternes Oprettelse, brngte det fremmed-

fjendtlige Mikadoparti i Kog. Shogunen blev beskyldt for aabent

Brud paa Graenserne for sin Myndighed, og Traktaterne blev er-

klaeret for ugyldige. Foreren for Shogunpartiet blev myrdet af

Ronins, og hans Hoved blev haengt frem paa oflfenlig Gade. Og
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dette Mord drog andre efter sig; og desuden rettcdes Fjendtlighederne
iraod de fremmede Gesandtcr og Handlende, som i F01ge Traktaterne

var kommen til enkelte af Havnestaederne. En amerikansk Legations-

sekretaer blev draebt 1861; og senere i samme Aar blev den engelske

Legation angrebet af Ronins og paany 1862.

Endnu ubehageligere for Regeringen var det, at nogle ubetaenk-

somme Europaeere, der ikke fulgte Landets Skik og holdt sig borte

fra den \7

ej, en Lensfyrste passerede med sit F01ge, blev angrebne
af Fyrstens Samurai, som draebte en af dem ; thi ligesom Europa
bar plaget Kina i den aller seneste Tid i Anledning af lignende

Selvtaegt fra Befolkningens Si-

de, benyttede ogsaa dengang
de europaeiske Stater, sa3rlig

England, sig af Lejligheden
til at kraeve Bod og Vederlag
for den lidte Tort. Og Sho-

gunregeringen, der ikke kunde
ave sine Undersaatter, maatte

finde sig i den ene Ydmygelse
efter den anden, hvad der

naturligvis svaekkede dens An
seelse. Saerlig det sidst om-
talte Drab blev haevnet paa
en for Regeringen yderst yd-

mygende Maade. Da nemlig
den skyldige Lensfyrste ikke

vilde erlsegge noget Sonoffer,
blev bans Hovedstad bombar-
deret og 0delagt; og tre Krigs-

skibe, som ban nylig havde

k0bt, blev braendt, hvorefter

ban alligevel maatte betale de

forlangte Penge.
Den Nytte havde Japanerne

imidlertid af denne grundige

Behandling, at de forstod, at deres gammeldags Forsvarsmidler ikke

slog til overfor Europaeere og Amerikanere. F01gelig maatte de til-

egne sig de forhadte Fremmedes militnere Dygtighed, dersom de

skulde kunne holde dem tre Skridt fra Livet.

Denne Erkendelse bestyrkedes af en endnu uhyggeligere Begiven-
hed end den nys omtalte. I 1863 blev nemlig en amerikansk Dam-
per beskudt i det snevre Shimonoseki Straede, hvor den var paa
forbudne Veje, og det gik senere ligedan med en fransk Kanonbaad

og derefler med et hollandsk Krigsskib ; og disse Angreb, der mulig-
vis var foranlediget af Mikado-Hoffet i Kioto, kom, fra en af de

sydlige Lensfyrster, meget imod Shogun-Regeringens 0nske. Til Straf

angreb saa franske, amerikanske, hollandske og engelske Krigsskibe
Vilhelm Kasmusscn: Japan. 9

Fig. 02. Keiki. Den sidste Shogun
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Lensfyrstens Hovedstad og tvang ham til fuldstsendig tJnderkastelse;

og bagefter maatte Shogun Regeringen gaa ind paa at betale godt og
vel 11 Mill. Kr. i Skadeserstatning -- og til Bestridelse af de frem-

mede Magters Omkostninger til Straffeekspeditionen.
Under alle disse Forviklinger med de Fremmede voksede Spasn-

clingen mellem Hofferne i Kioto og Jeddo
; og man foregav fra kon-

servativ Side isaer, at Shogunregeringens Maskepi med Europseerne

og Amerikanerne var foragtelig for Japan, Gudernes Land. Men de

konservative i Kioto talte ganske vist af deres Hjaerters Uvidenhed,
thi der havde endnu ingen fremmede Krigsfolk vist sig. Og de syd-

lige Lensfyrster, der stod bag ved Oppositionen mod Shogunen, og
som vidste god Besked, tav klogelig stille og lod, som om ogsaa de

stadig var stemt for, at Japan paany
skulde lukkes i Laas og Slaa.

Imidlertid traengte de fremmede

Magter paa og 0nskede, nu da de
havde opdaget, at Mikadoen var den

virkelige Regent, hans Bifald til de

afsluttede Traktater; og efter megen
Besvaer lykkedes det i Oktbr. 1865

Shogun-Regeringen at erholde Mika-

doens Samtykke.
Kort forinden var imidlertid Sho-

gunen d0d; og i Begyndelsen af det

folgende Aar, i Februar 1866 d0de
Mikadoen

; og disse to Dodsfald fik en

afgorende Betydning for Tingenes vi-

dere Forlob.

Den afdode Shogun, der var barn-

10s, efterfulgtes af en Slsegtning, som
var en klog og erfaren Statsmand, og
som hurtig indsaa, at Japans Ulykke
baade indadtil og i den ydre Politik

var dels to Regeringsmidtpunkter. I

F01ge denne Indsigt nedlagde han da sit Embede som Shogun den
1 Ode November 1867; og dermed oph0rte dette Embede, der i Aar-

hundreder havde spillet saa stor en Rolle, at eksistere.

Samtidig mistede lyeyasus yEt, Tokugawa, sin store Indflydelse i

Statstyrelsen ; og dermed var et af Omvceltningens mest betydnings-
fulde indre-politiske Omslag ivrerksat. Medens Revolutionerne i Eu-

ropa har bestaaet i en Kamp mellem Samfundsklasser, er nemlig
den japanske en Kamp mellem Adels-^Etter ; og den 0vrige Befolkning
er kun ber0rt direkte for saa vidt som den enten h0rte til den ene
eller den anden Lensfyrstes Klan. Saa snart Tokugawa-yEtten var

oph0rt at beklsede Shogun-Embedet, kom da ogsaa ny .Etter i Skud
i Japans Statsstyrelse og for 0vrig i hele det oftenlige Liv; og disse

Jitter er isaer hjemmehorende i de sydlige Provinser.

Fig. 63. Kido Takeyoshi.
Hovedmandeii for Lensvspsenets

Ophsevelse (se S.86).
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Men del gik dog paa en ganske anden Maade med de sydlige

Adelsslasgters Politik end de fleste havde ta?nkt. Man skulde jo nem-

lig have ventet at disse ^Etter, der havde vasret det konservative

Mikadopartis Forere, vilde blive i det en Gang traadtc Spor og navnlig
ivasrksastte en hidsig Kamp mod enhver, der havde fremmed-venligc

Folelser, og at de vilde lukke Japan igen, dersom de magtede det.

Men nej. Den helt unge, 15-aarige Mikado, Mutsu Hito, der havde

cfterfulgt sin Fader i 1866, slog fuldstsendig om tilligemed, eller vcl

nok staBrkt tilskyndet af sine Raadgivere, de sydlige Lensfyrster og
besluttede at reformere Japan. Den ny Regering paabegyndte derfor

den Lovgivervirksomhed og den deraf nodvendiggjorte forandrede

Administration, som i en Menneskealder har vendt op og ned paa
&aa mangfoldige Forhold og forvandlet det japanske Samfunds Fy-
sionomi i en langt h0jere Grad, end den store franske Revolution

rendrede Frankrigs og lidt efter lidt det 0vrige Europa.

REVOLUTIONEN.

Da den sidste Shogun havde nedlagt Embedet, udstcdte Mikadoen
en Rekendtgorelse om, at han nu havde overtaget Regeringen i Ja-

pan. Men for at faa Forholdet til de europaeiske Magter og de

nordamerikanskc Fristater bragt i Orden, overdrog Mikadoen disse

udenrigske Forhandlinger til den afgaaede Shogun. Dette vakte imid-

lertid Mikadopartiets Misfornejelse. De Mjend, der nu stod ved

Statens Ror, saa ikke gerne, at en af deres /Etters Arvefjender, en

Tokugawa, fik saa stor Meddelagtighed i den ny Kurs, og derfor be-

vo?gede de Mikadoen til at tilbagekalde sin Opfordring til den af-

gaaede Shogun. Som rimeligt er vakte dette hans og bans Tilhasn-

geres Forbitrelse; thi de saa nu, at deres Planer var helt strandede.

De havde gjort Regning paa, at Tokugawerne ogsaa under Mikado-

Regeringen skulde faa den afgerende Indflydelse paa Sagernes Gang;

og saa var det nu kommen saa vidt, at endog det enesle Hverv, der

var bleven Klanen tildelt, skulde fravristes den af de hadske sydlige
Klaner.

Shogunpartiet naegtede derfor Mikado-Regeringen Lydighed, og
det kom til Krig.

Den begyndte morsomt nok. Mikadoen havde nemlig indbudt den

afgaaede Shogun til at komme til sin Hovedstad Kioto, for at de der

kunde forhandle om Forligsvilkaarene, og Eks-Shogunen begav sig

ogsaa paa \7ej derhen. Men under sine Tilhasngeres Pres lod han

sig ledsage af 10,000 velbevasbnede Samurai; og dette Folgeskab af

fjendtlige Soldater faldt Mikado-Regeringen en Smule tungt for Bry-
stet. Den sogte derfor at spasrre den indbudte Grest Vejen og m0dte
ham med 1500 Mand, som i en 3 Dages Kamp ved Hjielp af euro

prcisk Arlilleri slog den langl st0rre Opr0rshtvr.
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Eks-Shogunen maatte saa vende om og traekke sig tilbage til

Jeddo, hvorfra ban senere blev forvist.

Med denne Sejr havde Regeringen faaet fri Bane for sine Planer;

og allerede i Kebrunr 1808 knndgjorde den da for de fremmede

Magter, at Mikadoen nu havde overtaget Styret i Japan; og i Marts

modtog Mika-

doen Gesand-
terne i h0jti-

delig Audiens.

Dermed var

der sat Streg
under Bestrse-

belserne for en

ny Kurs i Ja-

pan; thi Mika-

doen havde i

ca 1200 Aar
blot vseret en

Topfigur i

Samfundet og
i ethvert Fald

i flere Aarhun-
dreder sat ud
af Samkvem
med andre un-

der det Paa-

skud, at ban
var for oph0j-
et og hellig til

at kunne be

fatte sig med
almen-menne-

skelige Fore-

lavender; nu
dcrimod stille-

de ban sig aa-

benlyst i Rsek-

ke med euro-

pjeiske Monar-

ker, hsevdede

sin Ligeberetti-

gelse med dem men indrommede samtidig, at han heller ikke var

noget mere, hvor meget Regeringen end i den indre Politik fastholder

hans Guddommelighed.
Med Ilensyn til Landels Styrelse var en af de forste Reformer

Opreltelsen af en forelebig Regering med 8 Ministerier; og for at til-

kendegive den ny Kurs tydelig nok blev Regeringens Saede forlagt

Fig. 04. Mikadoen Mutso Ilito.
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fra Kioto, hvor Mikadoerne havde boet lige siden 794 e. Kr. og op-
levet alle Omskiftelser i deres Myndighed lige fra en meget stor

Magtfuldkommenhed til en naesten belt intetsigende. I Stedet for

Kioto valgtes da Jeddo til Hovedstad. Der havde lyeyasu og bans

Efterfolgere skabt en japansk Storhedstid; der var Stedet for den

ny Tids Msend. Det gamle Navn Jeddo blev dog ombyttet med et

nyt, Tokio o: den estlige Hovedstad.

Dermed var Oplysningens Tidsalder. som Japanerne kalder Tiden

fra Jan. 1868, indledet paa en meget demonstrativ Maade og tydeligt

for enhver.

Allerede et halvt Aar inden Residensen blev flyttet fra Kioto,

havde Mikadoen erklaeret, at der skulde oprettes en raadgivende

Forsamling, at alle taabelige, gammeldags Ssedvaner skulde opgives,

og at Kundskaber og Dygtighed skulde erhverves ved omfattende

Studier hele Jorden rundt, overalt hvor der var noget at Isere.

Hen paa Aaret traadte da ogsaa den

raadgivende Forsamling sammen. idet hver

Lensfyrste sendte en Repraesentant for sit

Len. Men del var en meget konservativ

Forsamling. Da der stemtes om Afskaffelsen

af Hara-Kiri, faldt der saaledes kun 3 Ja

imod 200 Nej og 6 Stemmer ikke; og et

Forslag om, at Samurai for Fremtiden ikke

skulde baere Svaerd, blev forkastet enstemmig
af den 213 Mand talrige Forsamling. Rege-

ringen oploste den derfor hurtig.

Ganske anderledes Held var der med de

sociale Reformer, der skabte et belt nyt Ja-

pan, hvad Samfundsklasserne angaar. At der
iino /Ipttp Omrsiarlp manttp ckp nncfpt vftr pn Fig. 65. Okubo Toshimishi.
Paa deltl maatte SKC noget, \ar

(fphavsmanden til Resi-

given Ting. Da Shogunatet opborte, var jo densens Flytning.

nemlig den Tap borte, om hvilken lyeyasu
havde ladet alt i Samfundet dreje sig (se Side 38). Det foregivne
Lensforhold var ramlet sammen; thi Mikadoens f0rste Vasal og
alle Ridderes overste Lensherre;< var ikke mere. Nu var det Mi-

kadoen, der, i ethvert Fald formelt, stod i Spidsen; og for at Re-

geringsmyndigheden virkelig kunde samles paa et Sled, maatte alle

de mere eller mindre selvstsendige Fyrster fraskrive sig deres Sserret-

tigheder baade de, som de lovlig havde, og de, som de ved Sho-

gunernes Svsekkelse i Tidens L0b havde tilvendt sig.

Samuraistanden, der var langt kraftigere og talte mange flere

fremragende Msend end den af aarelangt Vellevned svsekkede Lens-

adel, s0gte ogsaa og med god Grund at skubbe Vognen den Vej. For

Samuraierne pjaldt det nemlig om nu at komme frem i f0rste Linie

som Mikadoens Raadgivere i Regeringen og som de overste Admini-

stratorer rundt om i Landet; og skulde dette lykkes, maatte Lens-

adelen skydes til Side.
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Under stserkt Tryk af de mest revolutionsere Samurai i de sydlige
Landsdele var del da, at Lensfyrsterne foreslog Mikadoen helt at

ophseve den gamle, af lyeyasu sliftede Samfundsorden.

Forst tilbed nogle faa mere belydningsfulde Lensfyrster Mikadoen,
o; Staten, deres Ejendom og Undergivne; og deres Eksempel blev

hurtig fulgt af andre, saaledes at inden ret laenge mesten enhver

Daimio havde opgivet sit Len<. Saaledes tilintetgjordes med et

Slag det gamle Lensvsesen eller rettere lyeyasus Politistat.

Som en ringe Erstatning for Opgivelsen af al deres Ejendom fik

Lensf3rrslerne en Sum Penge, hvis Renter i Folge Beregning kunde

give dem 1

/ 10 af deres hidtidige aarlige Indkomster, desuden blev de

10st for deres Forpligtclser over-

for deres Samurai, som Staten

ligeledes affandt sig med ved en

Pengesum til hvcr Familie.

En anden Indrommelse, som
man gjorde Daimioerne, fik min-

dre Betydning, fordi den af na-

turlige Grunde hurtig traadte ud
af Kraft. Det blev dem nemlig
forbeholdt

,
at de fortrinsvis

skulde udnjevnes til Statboldere

i de Provinser, som Landet ad-

ministrativt skulde deles i; men
de viste sig meget tidlig for

uduelige til at bestride Embe-
dernes Forretninger, og dcrfor

traadle Eks-Samurai i deres Sted.

I Stedet for den gamle Klasse-

inddeling fik enhver Borger lige

Ret med enhver anden. Adgan-
gen til alle Sti' linger i Samfun-
det blev aaben for enhver, der

havde de nodvendige Kvalifika-

tioner f. Eks. godtgjort ved Eks-

amincr. Selv de tidligere udskudte urene og ua2rlige fik lige

Borgcrret med alle de andre.

Ogsaa det okonomiske Livs Former aendredes fuldstasndig. B0n-
derne blev faktisk Ejere af deres Jord med Ret til at handle med
den og bruge den efter eget Forgodtbefindende, oni end Staten for-

melt blev den egenlige Ejendomsbesidder, hvad Slaten jo for 0vrig

ogsaa er i et vest-europaisk Samfund. Haandvaarkerne fik for deres

Part fuldkommen Erhvervsfrihed, og Lavstvangen ophsevedes; de

Handlendes Stilling blev ligeledes forbedrel. I alle Virksomheder
fik den enkelte Person, Individet, en ganske anden Selvslasndighed
end tidligere; og Familien, som indtil da havde vteret alt Erhvervs-
livs Enhed, mistede sit ubrydelige Sammenhold. At Familien

Fig. 66. Daimio for OtnreeUnlngen.
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alligevel bestandig spiller en meget stor Rolle og bar en ganske an-

den erhvervsmsessig Belydning end Individet, der endnu neppe kan

eksistere udenfor sin Familie, er ikke Lovenes Skyld, men kommer
af, at Befolkningen ikke bar evnet at folge med i den af Regeringen
foraarsagede Udvikling. Saerlig iblandt Bonderne er Individet endnu
hverken okonomisk selvstsendigt eller i Besiddelse af Initiativ; og
deres Grundbesidden er dem nsermest en Pligt, de f01er den ikke

som en nyerhvervet Rettighed.

Ligesom Regtringen saaledes sogte at indfore vesteuropaeiske Sani-

fundsforhold, indrettede den ogsaa Landets Styrelse efter Vesteuropas
Monster; og forelobig oprettedes der et Statsraad og et raadgivende
Senat, hvert med sin Myndighed
ved Siden af Ministerierne; og hele

Landet inddeltes i Provinser med
Statholdere og underordnede Etn-

bedsmaend ganske som i Europa.
Med Hensyn til de religiose

Forhold tog man derimod ikke sin

Tilflugt til Europa men reformerede

alligevel grundig nok.

En ret naturlig Folge af, at Mi-

kadoen nu var kommen til Magten

igen, var, at ogsaa den Religion.

Shintolaeren, i Folge hvilken ban
var en guddommelig Personlighed,
blev ophojet til Statsreligion. Den
havde i Aarhundreder haft sit egen-

ligeTilhold ved Mikadobofl'et i Kioto,

hvor et hojfornemt Praesteskab

haegede om den. Det var da blot

rimeligt, at den fulgte Kejseren til

Tokio og forfremmedes til det hele

Samfunds officiclle Livsanskuelse.

Buddaismen var den ny Rege-

ring derimod haard ved. De buddaistiske Praester og saerlig Klo-

stermunkene havde mangen Gang spillet en Rolle i de politiske

Intriger; og for en ung, fremskridtsvenlig Regering var en maegtig

og rig Gejstlighed som den buddaistiske ikke meget bekvem. Derfor

fratog Regeringen den dens Ejendomme saavel som Templernes
Jord, og mange Gudebilleder blev odelagt, og de store og smukke
Klokker blev stobt om til Kanoner eller solgt som gammelt Metal.

Tiggermunke-Ordenerne blev endvidere oplost, og deres Medlemmer
maatte anlaegge borgerlig Dragt og fik Tilladelse til at gifte sig og
at spise Kod.

Da Buddaismen tidligere officielt var bleven stottet baade af

Shogunerne og Mikadoerne, der desuden gjaldt for den buddaistiske

Fig. 67. En Provins-Statholder.
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Kirkes 0verste, vakte Regeringens pludselige Omslag imidlertid megen
Forvirring og Bestyrtelse, som dog senere har sat sig.

Endnu mere voldsom end mod Buddaismen var Regeringen over-

for Kristendommen. Sk0nt den var bleven fuldstnendig forbudt under
Livsstraf i 1641, holdt der sig nemlig alligevel hist og her nogle smaa

Menigheder; og i 1865 fandt man en af disse i Omegnen af Na-

gasaki. Og den blev ikke blidt behandlet. Dens Medlemmer fik

Valget imellem at op-

give deres Tro eller

at blive sendt til an-

dre Egne spredt fra

hinanden og borte fra

deres Ejendom. Og
man var grundig i sin

Undersegelse. Enhver
mistaenkt maatte

,
til

Vidnesbyrd om at ban
havde den rette Tro,
overfor Statens Embeds-
maend fornsegte Kristen-

dommen og til yderli-

gere Tegn trampe paa
et Krucifiks meci Kri-

stusbilledet. Selv smaa

B0rn, der ikke kunde
staa paa Benene, maatte

svaerge, idet Modrene
10ftede dem ned og
stillede dem paa Kor-

set.

Og den reformven-

lige Regering var til at

begynde med ikke bli-

dere end Shogunrege-
ringen saaledes havde

vaeret; thi i 1868 ud-

stedtes der en Forord-

ning, hvori det hedder: Den onde Sekt, der kaldes Kristendom-

men, er straengt forbudt. Mistoenkelige Personer skal anmeldes
til de rette vedkommende Embedsmaend, og der vil blive udbetalt

Belonninger [for Angivelsen].
Senere har dog Regeringen tilbagekaldt denne Bestemmelse, og

Shintolasren er ikke Isenger Statsreligion, og fuldstsendig Religionsfri-
hed er indfort.

Alligevel har Kristendommen neppe synderlig Udsigt til Fremgang
i Jap;m. I ethvert Fald siger en engelsk Gejstlig i en Bog, der ud-

kom 1900, at Japanerne f0rst maatte opgive deres Ligegyldighed for

Fig. 68. Klokke.



JAPAN 89

religiose Anliggender, og at de desuden maattc komme til at forstaa,

at dei" ikke er nogen Modstrid imellem Troskaben overfor Kristus

og overfor Mikadoen, [hvem Japanerne bestandig betragter som det

store Monster for Menneskers Liv], og heller ikke imellem Biblens

Bud om at forlade Fader og Moder og folge Kristus, og den japan-
ske Tanke, at Bornene skyldcr deres Forseldre ubetinget Lydighed i

alt. Og til dette kommer yderligere mange kristnes slette Levned

og deres indbyrdes Stridigheder.

Japanerne ser paa deres Side heller ikke lyst paa Kristendom-

mens Fremtid iblandt dem. De siger for Ekscmpel, at Biblen ganske
sikkert paabyder Menneskene at leve smukt, men de krislnc Euro-

paeere f01ger ikke dens Forskrifter. Og blandt meget andet er det

dem paafaldende, at Regeringer, der bekaemper kristne Trossamfund.
som i Tj

Tskland under Kulturkampen eller i Frankrig i vore Dage,
kan vsere saa ivrige for at stotte ganske de samme Trossamfunds

Missionering i fremmede Folkeslag. Det er dem heller ikke ganske
klart, hvorledes de samme Magter, der sender Kanonbaade og store

Krigsskibe til Japan for at blande sig i Landets egne Stridigheder,
desuden kan sende Missiona'.rer med Fredens Evangelium. Endelig
har de den Opfattelse, at det ikke er Kristendommen, som Europa
og Amerika kan takke for deres Storhed i Nutiden. Som F01ge dcraf

har de saa godt som ganske ladt Europas Religion i Stikken. Og
dette er en af de aller ejendommeligste Tildragelser i Japans nyeste
Historic og vistnok helt enestaaende i alle Tiders. Det er nemlig
hidtil bestandig gaaet saadan, at et Folk, der har antaget et andet
Folks Kultur, er begyndt med deltes Religion og saa i dens K01vand
har faaet, hvad der icvrig var at Isere; men i Japan har man tvert-

imod holdt sine Laereres Religion helt borte fra sig, medens man
med den yderste Iver indsugede hvad andet, der var at tilegne sig.

Da Japanerne fra seldgammel Tid er et Krigerfolk og da de

hurtig erfarede, at Europas og Amerikas militaere Overlegenhed Gang
paa Gang bragte dem Ydmygelser, er det let forstaaeligt, at de straks

havde deres Opmaerksomhed henvendt paa Organisationen af en mo-
derne Hasr og Flaade. Det var Vilkaaret for deres Selvstaendighed
som Folk.

Med Hseren begyndte de allerede 1869 og tog den Gang Frankrig
til Monster. De indforte almindelig N'asrnepligt, og enhver vaabenfer
Mand maatte i Rullen, ferst tre Aar i Linien, derpaa to Aar i forste

Reserve, saa atter to Aar i anden Reserve og Reslen af Tiden i et

Landevasrn. Uniformerne blev europeeiske; og de gammeldags tunge
Rustninger med al deres Stads kom paa Pulterkammeret (se Fig. 69

og 70). Og nu har Japan en stor, kampdygtig Haer vel nasrmest

paavirket af preusisk Indflydelse. I 1900 talte den efter en Opgo-
relse 640000 Mand, hvoraf 204000 var Reserve og 99000 Graanse-

vagt; og selv om Tallet maaske nok er lovlig stort, saa er dog Ja-

pan siden 1869 gaaet saadan i'rem i militser Henseende, at det

ubetinget har en storre og bedre Haer end nogen europaeisk Stor-

Vilhclm HaMiHHScn: J:\p:in 10
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magt, Rusland indbefattet, kan stille paa Benene i 0stasien. Til

Forsvar for Japan er den da formentlig mere end stserknok; og
ved Flaadens Hjaslp kan den komme til at spille en Hovedrolle i For-

viklinger paa Fastlandet.

Flaaden grundlagde Japanerne i 1870; og ud fra deres grun-

MKB

Fig. 119. Kriger i lUislning.

dige Viden om de forskellige forende Lande tog de i denne Sag
England til Forbillede. Tilsyneladende var det dem langt mere
fremmed at vxrc S0maend end Krigere til Lands; thi efler at Sho-

gunen lukkede for Omverdenen i 1641 og forb0d at Skibstypen for-

bedredes, var efterhaanden Flaaden sygnet naesten belt ben. Men i

seldre Tid havde Japanerne vaeret store Semiend. De havde ofte
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ined deres S0r0veri gjort 0stasiens Farvande usikre, og baade paa
Kinas og Koreas Kyster havde de gjort Strandhugst, saa den kine-

siske Regering endog en Tid lang lod et Lajbselte langs Kysten
vsere ubeboet. Lensfyrsterne og Shogunregeringen havde ogsaa haft

deres Krigsskibe, som ret ofte spillede en Rolle i yEt-Fejderne. Var

Japanerne uden militaer Dygtighed til 80s i Tokugawa-Tiden, saa

var det da alligevel ikke noget belt nyt de tog sig paa, da de grun-
dede en moderne Flaade. Og det vilde ellers heller ikke vsere let

Fig. 70 Soldater i Snevejr.

at forstaa, at de saa hurtig kunde naa, hvad de bar prassteret. Den

japanske Flaade havde neinlig i 1901 ca. 28500 Mand Besastning og
Skoler for Officerers og det ovrigc Mandskabs Uddannelse og egne
Vaerfter. Og Skibenes Antal var 70 foruden 54 Torpedobaade; og
tilsammen havde de 1164 Kanoner.

Med den Haer og Flaade, som Japan i 0jeblikket kan stillc

paa Benene, er det da naaet et af de Maal, del tidlig satte sig,

da Reformerne begyndte, nemlig at biive 0stasiens Stormagt; og
i Forsvarsforbund med England er det saa stasrkt, at der skal

en meget omfattende Sammenslutning af andre Magter til at holde
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I )j u nkc.

del Stangen. -

Paa (let bor-

gerlige Livs-

Omraade reg-
nede det bog-

stavelig med
Reformer paa
Hegeringens

Initiatis'.

Allerede

1869 byggedes
den forste Te-

legraflinie, og
i 1871 knytte-
de det store

nordiske Tele-

grafselskab
Forbindelsen

med Fast la n-

det ved et Ka-
bel til Asien. Og i 1900 havde Japan omtrent 100 Mill. Km. Traad
og der udvekslede l^/g Mill. Telegrammer.

I 1870 paabegyndtes den ferste Jaernbane, en lille Stump fra

Tokio til dens Havnestad Jokohama; og den blev aabnet 1872. Og
nu bar Japan, trods de mange Hin-

dringer i (lets bjergfulde Terraen og
dels Floder, der efter Snesmeltning

og Regnfald svulmer over alle Bred-

der, et Naet af Jsernveje, der i 1901

tilsammen var 8164 Km. eller over

1000 Mil. Med den billige Arbejds-

kraft, der staar til Raadigbed, er dc

anlagt uden saerlig store Omkostnin-

ger; og de betaler sig ganske godt,
trods Billetternes overordenlige Pris-

billighed. Paa de lange Linier med-
forer Toget Sovevogne og Spisesale,
medens der paa kortere Straekninger
kan faas Frokostkurve ganske som
hos os.

I 1871 indfortes et europaeisk

Montsystem, men senere i 1897 sen-

dredes det. Der er nu Guldmontfod,

og Pengestykkerne praeges i Guld,

S01v, Nikkei og Kobber, men hoved-

sagelig benytles dog Seddelpenge. 1

Yen, der er lig 1 Kr. 86 0re, deles pjg. 72. Jnpansk
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i 100 Sen hver paa 10 Rin; men der regnes meet endnu mindre

Yimlier, nemlig
1

/10 Rin (l Mo), Vioo Rm slui ) g
l

/ 1ooo Kin
C 1

Kotsu ellcr knap ^soo re)> hvoraf man bl. a. ser, at etiropaeisk
Smaamont:< raekker temmelig langt i Japan.

I 1872 gennemfertes flere belydningsfulde Reformer.
I Stedet for de gammeldags Sejlskibe, Djunkerne, byggedes der

store Dampere, af hvilke en gjorde sin forste Tur til Nordamerika

og senere en anden besejlede Europa. Nu er der flere betydelige

Damskibsselskaber, af hvilke det storste bar over 80 Farlejer; og
de optager med Dygtighed Konkurrencen med de europasiske og
amcrikanske Selskabers Skibe. Paa Formosa bavde for Eksempel
engelske Dampere 86/ af Fragten i 1896, men nu er en japansk
Linie den overlegne.

Det gammeldags Postvassen ophaevedes ogsaa i 1872, og Frima?r-

kesystemet indf0rtes; og i 1879 tiltraadle Japan Verdenspostforenin-

gen. Nu er Postforsendelser hilligere end noget andet Sted, Ibi et

Brev gaar i Indlandet for 3 Sen eller godt 5 0re. Forsendelsernes
Tal er da ogsaa betydeligt. I 1900 besorgedes nemlig godt 725
Mill, indenrigske og 10 Mill, udenrigske Sendinger.

Endvidere fik Japan i 1872 et nyt Politi, som dog siden er for-

andret flere Gange.
Det vigtigste ny i det Aar var dog, hvad der blev gjort for Fol-

kets Opdragelse lige fra den laveste til den hojeste.
I Middelalderen havde Opdragelsen vreret i de buddaistiske Pra?-

sters Haander. Templerne var Skoler, og Undervisningen drejede

sig om buddaistiske Laerdomme. Med lyeyasu kom der et Omslag
(se S. 78), idet ban satte Konfucianismen i H0js?edet; de klassiske,
kinesiske Skrifter blev nu terpet, til Eleverne kunde dem udenad,

ganske som i Kina. Men ved Siden af fik dog ogsaa Japans Histo-

ric og Literatur noget Raaderum. Det var imidlertid vaesenlig

Krigerstandens Bern, der sogte til Skolerne, i ethvert Fald i Toku-

gawa-Periodens asldste Tid. Senere oprettedes der private Under-

visningsanstalter for den jasvne Befolknings B0rn.

I 1872 tog man alvorlig fat. Der indfortes Folkeskoler, nasr-

mest efter amerikansk Monster, og sserlige Pigeskoler. Og siden da
bar man bestandig bestrasbt sig for at forbedre Undervisningen og

Skolearbejdets Ordning; og i 1900 var der ialt af alle Arter Skoler

28421 med 92963 Lasrere og 4 227 341 Elever. Blandt de Fag, der

sserlig laBgges Vasgt paa, er Anstandsovelser, Tegning og Arbejder i

Trae og Pap. hvorved Japanerne aabenbarer deres h0jt udviklede

Kultur, hvad Kunst og Formsans angaar.

Samtidig med Indf0relsen af Folkeskolerne grundlagdes ogsaa
det forste Seminarium; og allerede 1878 fandtes der 101 med 6841
La?rere og 617 Lasrerinder

;
senere er dog Antallet gaaet tilbage.

Endelig oprettedes i 1872 et Universitet i Tokio; og med stor

K10gt tog man sine Laarere fra de mest fremragende Universiteler i
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Europa og Amerika. Senere er der komraen et i Kioto og i 1901
et sserlig for Kvinder i Tokio.

Var Reformerne i 1872 betydelige, saa var dog det, der skete i

1873 endnu mere revolutionary og det maa isne ned ad Ryggen
paa de flesle i et Land, hvor man ikke har kunnet indfore det

franske Maal-System, fordi ganile Folk ikke kan laere at omsaette

Alen i Meter. Japans Regering teg nemlig i 1873 det umaadelige
Skridt at erstatte deres hidtidige Tidsinddeling efter Maanen, paa
kinesisk Vis, med den vesteuropseiskc cfter Solen

; og de kom der-

ved med et Slag endog forud for Rusland, hvis Kalender jo er

mere fejlfuld end den vesteuropa-iske. Og Forandringen. som
ramte det hele Folk, var i aller hojeste Grad indgribende i enlivers

daglige Liv, thi ikke alene Aarets og Maanedernes Laengde blev en

anden, men ogsaa Ugen og Nytaarets og Aarstidernes Indlraeden, og
tillige forandredes D0gnets Inddeling i Klokkeslet i den Grad, at det

ny var belt omvendt af det tilvante gammeldags.
For 1873 var Maanederne virkelige Ma:,iieder svarende til

Maanens Oml0bstid, og Aaret bestod almindeligvis af 12; kun ind-

sked man engang imellem en Skud-Maaned, saa der blev 13. Ellers

vilde det ny Aar begynde for tidligt. Det ny Aar indtraf dog ikke

paa en bestemt Dag, men i Slutningen af vor Januar eller Begyn-
delsen af Februar; og det betragledes som Foraarets Indtog uden

Hensyn til Vejret. Uger som vore havde man slet ikke; og D0gnets
Timer blev talt belt bagvendt, idet man som nsevnt S. 58 begyndte
med Kl. 9 svarende til vort Kl. 12 og derfra talte til Kl. 8 svarende

til vort Kl. 2. osv., indtil man standsede ved Kl. 4 svarende til vort

Kl. 10. En japansk Time var altsaa lig med 2 af vore, og de taltes

bagvendt. Minutter havde de derimod ikke, og Timerne var ikke

lige lange, men om Sommeren var Nattens kortere end Dagens, om
Vinteren omvendt.

Hele dette Kalender System var det Regeringen vasltede overende

og erstattede med Europas, og desuden indf0rtes S0ndagen som

Hviledag.

Naturligvis er dog en saa indgribende Reform ikke Iraengt belt

igennem. Hos os regnede man jo med Mark og Skilling laenge

ifter, at vi havde Kroner og 0rer, ja Toldvassenet er endnu ikke

videre end ved det gamle, forladte M0ntsystem. Det er da heller

ikke til at falde i Staver over, at Folkets brede Lag, saerlig B0n-

derne, i Japan endnu benytter den gammelkendte Tidsinddeling

og afpasser deres Arbejde efter den, som det har vjeret Skik i Aar-

hundreder.

Et andct Omraade, som i 1873 var Genstand for Regeringens

Omsigt, var Retsvassenet. Ogsaa det blev europa?iseret sserlig efter

franske Saedvaner. Siden da er der dog gentagne Gange foretaget

iEndringer, saaledes at Japan har et i alt vsesentlig europieisk Rets-

vaesen, hvad der naturligvis er forbl0ffende hos et Folk, hvis hele

Tankegang er saa vidt forskellig fra vor. Paa det strafferetlige Om-
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raade har de for Eksempel kunnet g0re Springet fra Anvendelsen

af legemlig Tortur til betingede StrafTedomme.

I de seneste Aar er der imidlertid kommen en Reaktion imod
de alt for europa5iske Love, som blandt andet hviler paa Aner-

kendelsen af Individet som juridisk Person, medens man i Japan
fra gammel Tid er vant til at betragte Familien som retslig Person.

Og dette er i egenligste Forstand et Tilbageskridt, eftersom det er

et af den fremskridende Udviklings Kendetegn, at Individualiseringen

gaar dybere og dybere ned, saa at Enerne bliver beslandig mindre

Dele af det store Hele.

Samlidig med, at Regeringen ved Love indferte meget nyt i Ja-

pan i Begyndelsen af 70-erne, sivede der ogsaa ad anden Vej mange
ny Skikke ind. Man anlagde for Eksempel europseisk Dragt; og
Mikadoen gik i Spidsen. Som sine europceiske Kollegaer gav ban

Audienser, tog Del i Revuer og Fester, kerte om i Hovedstaden

uden at lade sig hylde som en Gud; og Kejserinden fnlgte bans

Eksempel og klsedte sig i Pariser- Rober. Og fra Kejserparret
bredte den europseiske Dragt sig til Hoffet og Embedsmsendene og
de Handlende, der slod i livlig Forbindelse med Europaeerne; for

Embedsmaends Vedkommende er det tvungent, naar de er i Funk-
tion.

Efter 1873 var der saa nogle Aars forboldsvis Ro over Regerin-

gen; men i 1876 tog den paany energisk fat, denne Gang dog med
at fjerne en gammel Saedvane og bringe endelig Orden paa en Lev-

ning fra Lenstiden. De forhenvaerende Samurai bar nemlig endnu
deres to Svaerd, og, hvad der trykkede Regeringen adskillig mere,
de kostede svaert mange Penge paa Grund af de Pensioner, der var

tildelt dem ved den ny Samfundsordens Indforelse. I 1876 beslut-

tede derfor Regeringen at tvinge dem alle til at modtage en Sum
en Gang for alle og desuden til Tegn paa, at Samurai nu ikke var

mere, at forbyde dem at baere Svaerd, med mindre de var Soldater

i den ny Hxr. Dette vakte imidlertid manges Forbitrelse; og saer-

lig i Provinsen Satsuma mod sydvest, det urolige Hjorne lige siden

Amerikanerne viste sig i 1853, rejstes der en Storm af Rascri, og
der blev gjort Opr0r mod Mikadoen. Dels Forer var en af Japans
betydeligste Msend, Saigo, lidligere Samurai og indtil 1876 en ivrig

Reformven, der endog bavde haft Saede i et af Ministerierne.

Efter en langvarig Kamp undertrykte Regeringslropperne dog Op-
roret i 1878; og Saigo, der havde trukket sig tilbage til en sidste

Stilling med nogle faa Trofaste, lod en Yen afhugge sit Hoved,

hvorpaa alle bans Maend begik Harakiri og saaledes fulgte ham i

Doden. Den sejrende Haers .Eldste lod kort efter hans Lig op-
sege, vadskede selv den dode Oprerers Hoved og lod ham begrave
under store yEresbevisninger.

Efter Undertrykkelsen af denne Opstand havde Regeringen paa
ny fri Bane for sine Fremskridtsideer: og i 1878 ivasrksatte den en

meget betydningsfuld Foranstaltning. Der indfertes nemlig raad-
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givende Provinsforsainlinger fremgaaede af Befolkningens Valg. Og
del var blot en Overgangsform til en endnu grundigere ^Endring i

Statsst}
7
relsen, og skulde forberede Folket til en konslitutionel For-

fatning. Saa hurtig bar imidlertid Japanerne kunnet tilegne sig

eller dog i hvert Fald i Tanken forsone sig med belt nymodens
europseiske Statsstyreformer, at Regeringen allerede i 1880 lovede,

at en konstitutionel Forfatning skulde traede i Kraft inden 10 Aars

Forl0b; og det blev ikke et tomt Lefte. Den lite Februar 1889

udsledtes nemlig en Grundlov, isaer udarbejdet af Grev Ito, Japans

belydeligste nulevende Slatsmand; og den 29dc November 1890

aabnedes Japans forsle Rigsdag.

Forelebig er dog Forfatningen i hoj Grad aristokratisk-kejserlig.
Mikadoen bar den udovende Magt.
Han afg0r Haerens og Flaadens

Organisation og St0rrelse i Freds-

lid og trseffer Afgorelserne an-

gaaende Civilforvaltningen og Em-
bedsmaendenes L0n. Ved bans
Side staar der et Ministerium

paa 9 Medlemmer. Den lovgivende

Myndighed er bos Rigsdagen, der

bestaar af Landsting og Folke-

ting. I Landstinget sidder alle

mandlige, myndige Medlemmer af

Kejserhuset, alle Fyrster og Mar-

kier*), der er fyldt 25 Aar og en

Femtedel af den lavere Adel, valg-

te paa 7 Aar af dercs Standsfaeller;

d. e. ialt 139 Reprtesenfanter for

Adelen. Desuden vaelger de b0jesl
beskattede Borgere i hvert Amt
tilsammen 44 Landstingsmaend, og

endelig kan Kejseren paa Livstid

udnaevne saa mange Medlemmer,
at de sammen med de folkevalgte

er lige saa mange som alle Adelens Reprsesentanter. Folketingei

fremgaar derimod af Hefolkningens Valg, og Medlemmerne vaslges

paa 4 Aar. Stemmeret bar enbver Mand over 25 Aar, saafremt

ban betaler en direkte Skat paa mindst 15 Yen eller omlrent 28 Kr.

Ha >de Landstingets og Folketingets Formand udnsevnes af Mikadoen.

En Forfatning som denne er jo langtfra saa demokralisk som
de vesteuropaeiske, saerlig ikke som Englands; men der hai allerede

Isenge va3ret Krav oppe om Indf0relsen af Folketingsparlamentaris-
men. Oppositionen er isaer ilde stemt over, at det er Maendene fra

de sydlige Egne, de, der hidf0rte hele Omvieltningen, der saa godt

Fig. 73. Ito Hiroimmi.

*) Der oprctlcdes en ny Adel i 1884.
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som udelukkende sidder inde med Magten baade i Ministcrict og i

de hejeste militsere og civile Stillinger. Men det er ikke Befolknin-

gens brede Lag, der forer an i denne Forfatningskamp. Langt den

overvejende Del af alle Folketingsmandaterne er i Hsenderne paa
Efterkommere af Samui ai-Standen. Det er endnu den, der giver
Tonen an i Japan, isser i alle Fremskridtsbestrrcbclserne

N^RINGSVEJENE I NUTIDEN.

Samtidig med at Japans Stalsstyrelse reformeredes saa grundig

og europseiske Samfrerdsmidler og Samtalemidler blcv indfert, foran-

dredes ogsaa de bon*erli<je Frhverv. Men medens noqle Krhvcrvs-

Fig. 74. Rijinark.

grene blev belt forvandlede og andre stierkt omdannedc, cr der ogsaa
nogle, som indtil Datum bar holdt sig i alt vcesenligt uforandrede.

Forelobig cr saaledes hele Europieiseringen gaaet meslen spor-
10st over Hovedet paa Japans vigtigste Erhverv Landbruget. Delle
kommer fonnentlig hovedsagelig af, at Bonder naesten altid cr megct
konscrvativt anlagte, saa der skal lang Tid og staerke Tilskyndelscr
til at faa dem til at forlade deres en Gang tilvante Arbejdsmaade.
Men desuden bar Japanerne ikke saa overmaade meget at Icere at

Europa paa detle Omraade som i andre Henseender. Del japanske
Landbrug er nemlig i mange Retninger forlraffeligt og bar vterel del

Vilhelm Kasnmsscn ; Japan. 11
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i Aarhundrcder, medens del samtidig stod meget skralt til med del

europseiske.
Som saa meget andet er Landbruget kommen fra Kina; og det

bar i Aarhundreder vaeret Japans Hovednseringsvej. I den egenlige
Lenstid forstyrredes dog Bondens Arbejde alt for ofte af de evinde-

lige Krige; men da lyeyasu havde bragt Fred til Veje og indf0rt .sit

Lensvaesen o: Politistaten, begyndte der en Opblomstren i Bondens
Virke. Regeringen sogte direkte at ophjaelpe Landbruget, og Freden

gjorde indirekte sit, saaledes at Japans Jord nu kan br0df0de en

uhyre Befolkning paa et ganske ringe Kulturland.

Det er nemlig langt fra, at bele Japan eller blot en overvejende
Del er Agerland. Tvertimod. Den allersterste Del er for bjergfuldt

og ligger hen med Skov eller Hara eller 0demarker og kun 12%
eller */8 af det egenlige Japan er Agerjord. Men disse ca. 600 [j

Mil Kulturland, et Areal ikke meget storre end Danmarks Agerland,
kan br0df0de over 44 Millioner Mennesker.

Dette Resultat er saa meget mere beundringsvserdigt, fordi Jord-

bunden cgenlig ikke er sserlig frugtbar. Det er et gunstigt Klima,
sommervarmt og fugtigt, i Forbindelse med den mest pinlig om-

byggelige Anspaendelse af Agerdyrkerens Evner, der bar f0rt til

det overraskende Resultat. Men i Tidens L0b er da ogsaa Japans
Jord kommen i en saadan Drift, at den gennemgaaende dyrkes som

Havejord i Nserheden af europseiske Storbyer. Og allevegne, hvor

det kan lade sig g0re, er Jordbunden nivelleret saaledes, at Markerne
er ganske flade men den ene hvet lidt over den anden og skilt fra

den ved en lav Balk. Derved opnaas, at de kan ssettes under Vand.

Og det er ikke alene det af Naturen nogenlunde jaevne Land, Japa-
nerne saaledes overrisler, men med stor Flid bar de mange Steder

tildannet de lavere Bjasrgskraenter som store Trapper, for at de

vandrette Flader kunde blive brugbar Jord. Naturligvis bar de ogsaa
efter bedste Evne reguleret Vandl0bene og gennemsat Markerne med
et Net af Kanaler, hvori det frugtbarg0rende Vand ledes til Anven-

delsesstederne. Og da baade Kanalanlaegene og Landskabets Nivel-

lering og Terrassering krasver store Omkostninger, bar B0nderne
sluttet sig sammen og udf0rt i Faellesskab, hvad der oversteg den

Enkeltes Evne.

Hvor man end kommer i de lave Egne, ligger der da Mark ved

Mark, men hver Mand bar kun en ringe Stump. Herregaarde, som
vi kender dem, findes slet ikke; og vore joevnt store Bondegaarde
vilde, om de laa i Japan, vaere Storbrug. Jorden er nemlig i saa

h0j Grad udstykket, at det gennemsnitlige Brug kun er ca. l
1^ Td.

Land. Men paa saadanne smaa Klaller Jord, der i Almindeligbed

dyrkes af Bonden og bans Kone og B0rn. kan en Familie eksistere,

endda til Trods for at der betales en rundelig Skat paa 3 5/ af

Udbyttels Vasrdi.

Avlsredskaberne er ganske gammeldags. Der p!0jes med en

Plov, som omtrentlig ligner den, ^Egypterne anvendte paa Faraoner-
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nes Tid; og den traekkes langsommeligt af K0er eller smaa Heste.

Meget mere end Ploven -anvendes dog Hakke og Spade. Endnu mere
betegnende for den gammeldags Metode er det, at man slet ikke be-

nytter Vogne til Transport til og fra Marken, men selv baerer Alt.

Til Gengaeld for Redskabernes Ufuldkommenhed, er deres An-
vendelse og hele Jordbehandlingen saa meget fortra'ffeligere. G0d-
ning bruges i stor Omfang og vaelges med megen Skensomhed.
Betegnende er det desuden, at Radsaaning bar veerel kendt og an-
vendt fra gammel Tid.

Fig. 75. Japnnske Bender ved Indavlingen.

Den vigtigste Plante i det japanske Landbrug er Ris, som dyr-
kes i over 200 Varieteter og giver et meget bedre Korn end de

kinesiske Sorter, hvorfor ogsaa Japan udferer fine Kvaliteter til Kina

og til Gengseld modtager Sckunda-Varer derfra.

En Belingelse for at Risen skal kunne lykkes, er at Markerne
kan overrisles, men den giver da ogsaa paa god Jordbund ca. 100

Korn paa hver Plante. Den saas i Slutningen af April eller Begyn-
delsen af Maj, og en Maanedstid senere udprikles de unge Planter

i Dyndet i de overrislede Marker, som man ser det paa Fig. 13 og
74. Som Regel giver Markerne kun en Afgrode af Ris; men i de

sydligere, milde Egne kan der dog hostes to Gange; ellers tages
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der el Eflerslaet af Byg cller Hvede eller ^Erter, Boghvede, tfamp o. a.

Paa Jorder, som ikke kan overrisles, l0rre Marker*, dyrkes af

Kornsortcr en daarlig Sort Ris, og desuden Byg, Hvede og Hirse

derimod ikke Rug og Havre.

Foruden de egenlige Kornsorter dyrkes der dog ogsaa en Maengde
andre Nseringsplanter; og da Jorden er i saa god Drift, bar man
paa de japanske Marker, baade hvad vi plejer at finde i K0kkenha-
ven og Frugthaven.

Blandt K0kkenurterne er isser mange Slags B0nner fremtrrc-

dende. Desuden dyrkes Soyab0nnen (Glycine hispida), Hesteb0nner,

Mrler, Jordn0d, Batater, Taro, Yams, forskellige Slags Kaal og

mange andre af vore almindelige Kokkenurter.

Frugtdyrkningen spiller en underordnet Rolle; og i ethvert Fald

for Europaeere er de japanske Frugtsorter oftest uden Velsmag; og
vore /Kbler, Pserer, Blommer osv. mister deres Aroma og tildels

deres Form og St0rrelse, naar de overf0res til Japan. Mest Betyd-

ning bar Dyrkningen af Granger, Druer, Paerer, Ferskener og Ka-

stanier.
'

<

Meget mere 0konomisk Vserd end Frugtavlen bar Dyrkningen af

Te, Laktrse, Kamfertrse og Bomuldsplanten.

Teplanten er antagelig indf0rt fra Kina ca. 800 Aar e. Kr; men
i de brede Samfundslag er Tedrikning sandsynligvis f0rst bleven al-

mindelig i Slutningen af det 17de Aarhundrede. Nu dyrkes Tebusken
i ret betydeligj&Maalestok, og som Regel findes Plantagerne i Terrasse-

form paa jyevne Skraaninger. I Slutningen af April eller Begyn-
delsen af Maj plukkes Bladcne f0rste Gang men desuden senere J

Juni Juli og sommetider endnu nok en Gang.
Kamferlrseet dyrkds ssaerlig paa Formosa men ogsaa i det

egenlige Japan. Trseet bliver baade h0jt og dr0jt, indtil ca. 50 Fod
i Omkreds. For at udvinde Kamferet maa Trseet faaldes og koges
under en Hselte. Indvendig paa denne afsoctter da Kamferet sig i

fast Form.
Laktrseet er ligesom Tebusken rimeligvis kommen fra Kina.

Det dyrkes sa>rlig i de nordlige Egne af det egenlige Japan, og naar

det milde Vejr begynder i April, spredes en Skare af sserlige Lak-

Samlere ud over Landet. Det er nemlig Trseets Saft, der i indt0rret

Tilstand er Raastof for Lakken; og Saften faas ved vandrette Ind-

snit i Trseet, der maa behandlcs med indgaaende Sagkundskab.

Bomuldsplanten er forholdsvis sent kommen i Dyrkning i

Japan, nemlig f0rst efter 1600; men nu anvendes Bomuldstof almin-

delig til Klaeder af K0bstadbeboerne og i Sommertiden af de rigeste';

Bomuldsplanten dyrkes da ogsaa i forholdsvis betydelig Udstraekning.

I afgjort Modssetning til vort Landbrug er det japanske saa al-

deles overvejcnde Planteavl, medens Husdyrene spiller en meget
underordnet Rolle. I den nyeste Tid er der nok indfert Faar, Geder

og Svin, men man kan rejse i Maaneder uden at se nogen. Og selv

dc st0rre Husdyr, som f'0r Europaeerncs Ankomst fandtes i Landet,
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nemlig Okser og Heste, cr meget fnatallige i Forhold til Befolknin-

gen og bcnylles langtfra saa alsidig som vore. Af Heste er der kun
ca. 1

J

/2 Million og det er smaa Dyr, der vsesenlig kun anvendes lil

Ridebrug, som Lastdyr og for Plov. Og Hornkvseget er endnu faatal-

ligere og taeller blot 1 Million Stk.;

og det bruges udelukkende som

Arbejdsdyr, medens hverken dets

K0d eller Mffilken og Maalkepro-
dukterne anvendes.

Et Husdyr er der dog, som
bar en stor okonomisk Betydning,

nemlig S i I k e s o m m e r f u g 1 e n.

Den er som saa meget andet kom-
men fra Kina over Korea, maa-

ske allerede ca. 400 Aar e. Kr.

Silken faas af Larven, der fodres

med Blade af det hvide Mor-

basrtrre. Skont denne Naeringsvej
er seldgammel, er den dog efter

Omvjeltningen blomstret op i en

overordenlig Grad, og ny Metoder
i Avlen og Silkens Behandling er

bleven indf0ii.

Imidlertid maa man ikke af

den Omslsendighed,. at Japanerne
ikke bar synderlig Husdyravl,
forledes til at tro

,
at de ikke

bar Evne til at opdrrclte Dyr
De er endog meget dygtige paa
dette Felt. Men deres Krarfter

bar de pr0vet og ovet med mindre

Husdyr, nemlig Hens og Guld-
fisk. For disse bar de baft

megen Forkaerlighed; og ligcsom

Englrcnderne bar de svrermet for

aparte Former. De bar saaledes

Guldiisk, hvis Haler er ubyre store

og gennemsigtige og tynde som det

fineste S10r, eller hvis 0jne stik-

ker Ud af Hovedet SOIll Ct Par Fjg. 76. Hane med lang Hale.

msegtige Halvkugler. Og de bar

forstaaet at danne en Race Hons, hvis Haner bar umaadelige Haler,

paa indtil 7 Alens Laengde, der ikke skiftes. Disse Haner plejes
med stor Omhu i heje Bure med Lys fra oven, for at Hanen skal

holde til h0jt til Vejrs, saa at dens Hale kan haenge frit ned uden
at blive smudssig.

Landbruget og Skovbrugets store Betydning ses bl. a. deraf, at
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del beskseftiger ca. 6 Millioner Familier enten belt ellcr dog boved-

sagelig. Men da del lave Land, isser det der kan overrisles, er saa

ringe i Areal og desuden gennemsat af Kanaler og paa anden Maade
tildannet i Agerbru-

gets Tjeneste, ligger

Bondebefolkningens
Huse ikke spredt ud
over Jorderne som
saa ofte hos os. B0n-

derne i Japan bor
tvertimod endnu me-
re sammentrrengte i

store Landsbyer end
vore Bender selv i de

mest sammenbyggen-
de Egne. Deres Huse
er bygget efter samme
Grundplan som K0b-
stadhuse men oftest

Fig. 77. En Lnndsby. I Baggrunden scs et Rjerg tseggede med Straa.
mcd karakteristisk afrundede Linier. Qa li^esom i E<*ne

bos os, der ligger af-

sides fra Alfarvej, saaledes er ogsaa Japans Befolkning ude i Lan-

det, laengst borte fra de store Samfcerdslinier, mest tilbage. Der
ser man for Eksempel endnu i Brtig den tungvindte Bserestol, som
indtil den store

Revolution var

Hovedbefor-

dringsmidlet for

Standspersoner.

Ligesom Land-

bruget fra gam-
mel Tid er ud-

maerket saaledes

liar ogsaa Skov-
drift i lange Ti-

der, maaske i

1200 Aar, staaet

paa et b0jt Stand-

punkt i Japan.
Fra Skildringen
af Plantevaeksten

vil det erindres,
at Skovlandet er

meget belydeligt;

og Jesso mcget

Fig. 7S. Rfcrestol.

i det egenlige Japan godt 40/ og paa Formosa
mere. Og af det samlede Skovomraade er i det

egenlige Japan naesten Halvdelen under forstmressig Kultur.
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Disse Kullurskove er oftest ensartede Bestande af en enkelt Trie-
sort, blandt hvilke de vigtigste er Naaletraeer som Kryptomerier,
Fyr og Gran, desuden Kastanie, Ege o. a. Og ialt er der alene i

det egenlige Japan 150 Gavntrassorter, hvortil kommer adskillige,
der h0rer hjemrae alene paa Formosa, hvis maegtige Skove for
Storstedelen er jomfruelig Urskov.

Da Vejene de fleste Steder i Japan endnu er daarlige, spiller

BjaBrgskovene, der tilhorer Staten, forelebig ikke nogen stor Rolle i

Samfundets 0konomi men ligger som et rigt Skatk.ammer for Fremti-
den. Det lavere Lands Kulturskove, der oftest er i Privateje, er

Fig. 79. Alle af Kryptoinerier.

derimod stasrkt ophuggede, da Trae finder en saa udstrakt Anven-
delse og Behovet er saa stort.

Af sasrlig Interesse blandt de japanske Skovplanter er foruden

de naevnte tillige Bambus, der vokser i mange Arter. En af disse

bliver sine 30 Alen hoj og ca. 20 Tommer i Omfang; og alle Arterne

finder Anvendelse paa de mangfoldigste Maader. Bambus er jo

nemlig baade staerkt, sejt og elastisk, og desuden let, lige, rundt,

glat, hult og nemt at k!0ve. Det g0r da ogsaa Tjeneste som Tag-

spaer, Psele og Stolper og som Baerestave, Medestsenger og Master;
det brnges til Pumper, Vandrender, Baegre, \7aser og R0r f. Eks.

F10jter o. m. m,
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Et mere n0je Forhold end i Europa er der i Japan imellem

Skovbrug og Havekunst, idet Japanerne, som allerede omtalt S. 48

anlaegger deres Haver som Parker. Er Pladsen ringe, maa de da

nojes med latter Dvergtrseer, som de kultiverer med saa stor Dyg-

tighed. Men selv i store Parker finder denne ejendommelige Kunsl-

form Anvendelse. Meget yndet er ogsaa Planter med brogede Blade,
en Egenskab der, ligesom Dvergvaeksten, gives Planterne ved lange
Tiders mojsommelig Flid hos Gartneren. Men endelig spiller Tracer

og Buske og Urter med smukke Blomster en stor Rolle i det japan-
ske Gartneri,
som i vort, og
vore Haver og
Drivhuse bar

efterhaanden

faaet adskillige
af sine smukkc-
ste Vrekster fra

Japan. F0rst og
fremmest Chry-
santhemum,
der er PZfteraa-

rets mest ynde-
de Blomst i Ja-

pan og endog er

bleven gjort til

Mikadohusets

Vaabennuerke,
men desuden

mange and re

saasom den ild-

rode Kvaede-

blomst,flereAza-

lierogCamellier,

Deutzia, Spirasa,

Forsylhia, Wi-

staria o. m. fl.

Naturligvis kan dog Blomsterbavekunslen ikke bave den 0kono-
rniske Betydning som Landbrug og Skovdrilt, men den er lige fuldt

interessant som Vidnesbyrd om, hvor hojt Japanerne uden europaeisk

Indllydelse og ad belt andre Veje end vi bar kunnet drive det.

Blandt de lidet sendrede Nitringsveje er endnu Fiskeriet, der

spiller en overmaade -slor Rolle. 1 Havene omkring Japan og i de
1'erske Vande er der nemlig over 600 Arler brugbare Fisk, blandt

hvilke mange Slags Laks, Flyndere. Sild, Aal, Tunfisk, Torsk, Ma-
krel o. a., som ikke bar saa naere Sluegtninge i vore Have. Desu-

den kan der fiskes Sopolser, Osiers og andre Muslinger, og mange
Krebsdyr.

Fig. 80. Bloininetra-, cu. 250 Anr.
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Langt del betydeligste Udbylte giver Havn'skeriet; og alene i del

temmelig snevre Sund imellem Hondo, Kiushiu og Sikkok arbejdes
der med 600 000 Fiskefartojer. Disse er ofte forsynede med et lille

Hus, saaledes at de kan tjene Fiskeren og hans Familie til Bolig.

Blandt de mange saeregne Fiskemaader er Anvendelsen af Skarver

eller Aalekrager (Kormoraner) mest maerkelig; men nogen stor Be-

tydning bar den egenlig ikke. Fuglene plejes med stor Omhu og
afrettes grundig. Ved Natlelid gaar Fiskeren ud i sin Baad og taen-

der Blus over Vandet; og Skarverne dykker da efter de tililende,

nysgaerrige Fisk. En vel dresseret Fugl kan fange 100 150 sterre

Fisk i Timen; og til en Baad borer som Regel 16 Fugle.
Er nu de hidtil nsevnte Nseringsveje kun lidet paavirkede af ny-

modens Metoder, saa er der til Gengaeld andre, der er bleven i aller

hojeste Grad fpr-

vandlede.

Dette gaelder
tildels Haand-
vserket men
endnu mere mcd
Hensyn til Indu-

stri, som i et

Nu er bleven af

den yderste Be-

tydning i Japans
0konomiske Liv.

H aand vaer-

kets fremragen-
de Standpunkt er

allerede tidligere

omtalt og nserme-

re oplyst ved Bil-

leder, hvortil Lse-

seren henvises. Og selv om Paavirkningen fra Europa og Amerika
nok er kendelig og bl. a. bar bevirkef, at de forarbejdede Genstande

laves med mindre Omhu og mere Hast end f0r, saa er dog de japanske
Haandvserkere endnu saare duelige, og de vil formenllig inden laenge

ryste de uheldige Indflydelser af sig. Deres Arbejdsmaade er i 'alt

vaesenlig endnu den gammeldags. Det er smaa bitte Bedrifter, i

hvilke en enkelt Mand eller dog kun nogle ganske faa arbejder,
som Forfaedrene bar arbejdet; og selv om Lavstvangen er ophaevet

og Individet er bleven frigjort, saa er dog bestandig Familien den

egenlig Enhed ogsaa i Haandvserket, og de gammeldags Korporatio-
ner eksisterer endnu. At Haandvserket er Smaabedrift fremgaar med
al 0nskelig Tydelighed af Statistiken. I 1894 var der for Eksempel
4700 Bedrifter for Porcellaen og Fajance med ialt 24000 Arbejdere;
i Lakhaandvaerket var der 4400 Bedrifler med 14000 Arbejdere; af

Bronce- og Kobbervaerksteder var der 1000 med ialt 4000 Arbejdere;

Vilhclm Itatiiiussen: Jajjiiii.
1-

Fig. 81. Husbaad.
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vaevede Slofter forarbejdedes i 600 000 Vaerksteder med 949 000
Vaeverstole og 1000 000 Arbejdere; Maaltefletningen foregik i 100 000
Vaerksteder osv.

Men foruden dette gammeldags Haandvaerk er der af Staten ind-

fort en Storindustri, tildels med belt ny Virksomheder; og efter-

haanden som enkelte af disse Fors0g glippede, bar Private overtaget
Statens Fabrikker og ofte med Held udfort dens Hensigter. Og ad

begge Veje baade del offenlige og det private Initiativ er der skabt

en allerede nu meget omfattende Fabrikdrift.

Der er Fabrikker for Vaabcn, Kanoner, Geva?rer, Krudt og Mun-

Fig. 82. Kormoran-Fiskere.

deringssager. Der er oprettet store Trykkerier, en Mont, Silkevaeve-

rier, Bomuldsspinderier, Skibsvrerfter, Tsenrtstikfabrikker o. m. a. Og
paa dette Felt er Statistiken lige saa oplysende som med Hensyn til

det egenlige Haandvasrk; den storindustrielle Virksomhed fremgaar

iojnefaldende af, at der i 1895 var 210 Fabrikker for Tsendstikker

med ialt 35000 Arbejdere og i 1896 63 Selskaber, der drev Bom-

uldsspinderi og beskseftigede 20 000 Arbejdere.
For Europa og Amerika kan denne opdukkende Industri maaske

blive farlig nok. Arbejdsl0nnen er nemlig overmaade lav; en Mand
fik til Eksempel ca. 43 0re og en Kvinde ca. 26 Ore om Dagen i

Osaka i 1895. Og Arbejdstiden er meget lang, ofle 15 Timer. Og
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selv oni de japanske Arbejdere allcrede er begyndt at knurre over

den tarvelige Betaling og del alt for langvarige Slid, og Strejker er

bleven almindelige, saa vil alligevel Japanernc kunne producere me-

get billigt i Fremtiden, selv om Arbejdslonnen tvinges i Vejret, og

Arbejdstiden forkortes kendelig.
Paa et enkelt Omraade har de allerede tilksempet sig en Forste-

rangsplads; de forsyner snart hele 0stasien med Tsendstikker og
kan konkurrere med Englsenderne i deres egen Koloni Forindien.

Paa en kuri0s Maade file ogsaa Franskmsendene deres Dj'gtighed at

Fig. 83 Kurvehandler.

fole. En fransk Forretningsmand tog nemlig til Japan for at opar-

bcjde sig en Omssetning med franske B0rster til Japanerne. Men
del mislykkedes fuldsUendig. Til sin Tr0st file ban imidlcrtid en

glimrende Handel med japanske B0rster til Frankrig. Samme Arti-

kel afsseltes ogsaa i den moderne Storindustris forste Land, de

nordamerikanske Fristater. Den gule Fare er derfor neppe et

Spogelse hell hen i Vejret.

Endnu mere gennemgribende Forandringer end i Haandvasrket

er foregaaet med Bjaergvae r kdriften, der danner Grundlaget for

saa mange Grene af det japanske Haandvaerk og desnden for den
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moderne Storindustri. For Omvseltningen var nemlig Bj .ergvaerks-

driften lor en stor Del en Rovdrift paa Maa og Faa. Man bearbej-
dede Gruberne lige indtil Vandet i Jorden satte sin Stopper for

videre Fremlraengen, og i knappe Tider laensede man Minerne, saa

vidt det lod sig gore. Europas videnskabelige Bjicrgvaerksbrug kendte

man slet ikke. Nu er alt forandret. Ved fremmede Ingeniorers

Hjselp bar Japanerne laert de rette Arbejdsmaader; og Udbyttet af

dferes Minedrift er i stadig Vaekst.

Saerlig stor Rigdom paa brugbare Mineraler er. dfcr dog ikke i

Japan.
Storst Belydning liar Kullejerne, der Hndes mange Steder. De

storste Lejer ligger paa Jesso, desuden bar Kiushiu gode F'orekom-

ster ude vcd Kysten, saa Transportforholdene er bekvemme, og
endelig er der rige men endnu kun lidt udnyttede Lejer paa For-

mosa. Derimod kan Gruberne p la Hondo og Sikkok kun lige

daekke det stedlige Forbrug.
Skent de japanske Kul er Stenkul eller endog Antracit, stammer

de dog ikke fra Stenkulsperioden men er af langt senere Oprindelse.
Naest efter Kul er Kobbermalme af Betydning, og de leverer en

sserlig ren Kvalitet Metal. Mindre vaesenlige er Jaernlejerne; og andre

Metalertser er kun sparsomme. S01v udvindes kun i maadelig

Maengde, og Guldproduktionen er uden synderlig Vaerdi. Af andre

mineralske Produkter vindes noget Salt, Svovl og Petroleum, isser

paa Formosa.
Den Naeringsvej der er bleven aller stserkest aendret er Han del en

og i Forbindelse denned Skibsfarten.
Paa Grund af Afspaerringen fra 1641 1854 var nemlig Uden-

rigshandelen sygnet naesten belt ben, og Indenrigsomsaetningen var

ikke livlig, og selve den bandlende Stand var kun lidet anset, hvad
der ikke bidrager til at fremme dens Virkelj'st. Men med de soc ale

Reformer og det slaerke Samkvem med Udlandet, der begyndle i

1868, udfoldede der sig som i et Nu en Handelsaand, som man
ikke skulde have ventet sig. I 1868 var saaledes Udenrigsomsset-

ningen kun ca. 48 Mill. Kr., medens den 30 Aar senere, i 1898,

androg ca. 800 Mill. Kr.

Men en stor Del af Udenrigshandelen er dog i fremmedes
Haender.

Et samlet Overblik over Rigets Produktionsevne, Indforsel o. 1.

faas bedst af nedenstaaende Statistik. Men et Land med en saa le-

vende Fremkridtsvilje som Japan foraelder bestandig selv det forlebne

Aars statistiske Opgorelser i en kendelig Grad.

Hosten andrager aarlig i Gennemsnit en Vasrdi paa 920 Mill. Kr.

Broderparten falder paa Risavlen, som er 534 Mill. Kr. vaerd; desu-

den avles der Byg for 71 Mill. Kr., Hvede for 34 Mill. Kr., Hirse

for 27 Mill. Kr., Soyabonner for 34 Mill. Kr., Te for 27 Mill. Kr.,

Bomuld for 21 Mill. Kr. m. m. Hertil kommer i Landbruget Ud-

byttet af Silkeavlen, der anslaas til en Vaerdi af 108 Mill. Kr.
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Bjasrgvserksdriften gav i 1890 2608000 Tons Kul, 22236 Tons

JiEi-n, 776000 Tons Salt, 256100 Ccnlner Svovl, 181460 Centner

Robber, 105872 ft S01v og 1276 <fb Guld.

Af Porcellsen og Fajance produceredes der i 1895 for ca. 9 Mill.

Kr., af Lakvarer lor henved 6 Mill. Kr., Bronce- og Kobbervarer
for godt og vel l

1

/^ Mill. Kr., Tandstikker for ca. 10 Mill. Kr.,

Papir og Genstandc af Papir for ca. 21 1

/4 Mill.

Den samlede Indfersels Vserdi i 1900 var godt 531 J
/4 Mill. Kr.,

og Udferslens Vjerdi i det samnie Aar var godt 380*/ 4 Mill. Kr.

Tilsammen androg altsaa Udenrigsomssetningen ialt 911 3

/2 Mill. Kr.

Blandt Indforselsvarerne staar i 1901 Bomuld everst derefter

komnier Sukker, Petroleum. His, Jaern, Jsernvarer og Maskiner.

Af Udforselsprodukterne er Silke og Silkevarer langt det betyde-

ligste. Derefter folger Bomuldstraad, Kul, Kobber, Te, Tasndstikker,
Ris.

STORBYER.

Som overall i Verden er Storhandelen og Maskinindustrien sam-

mendraget i de store Byer, der netop dannes, naar Mennesker stuves

sammcn i Handelens og Industriens 0jemed. Men i Japan var der

allerede forinden Omvseltningen enkelte Storstseder og en Del ret be-

tydelige Byer. livis Oprindelse lildels i cthvert Fald er af en ganske
anden Art.

Gaar man langt tilbage i Japans Historic kommer man til primi-
tive Tider, da der slet ikke var store Byer. Men i de ufredse Aar-

hundreder, da Lensherrerne, f0r lyeyasus Tid, bekrempede hverandre

og hver byggede sin Borg, hvor han havde Land at forsvare, blev

der lagt Grund til Byer. Som i vor Middelalder s0gte nemlig de,

der ikke forstod sig paa Vaabenbrug, det fredeligc Livs Msend, ind

under de store Krigeres Vinger. Om Lensfyrsternes Sloite og Samu-
rairernes Boliger klumpede Bonder og Haandvserkere sig altsaa

sammen
; og i Tidens Lob groede saadanne Landsbyer om en Borg

ud i et, saa der til Slut laa en Storstad. Og det landsbyagtige Prseg,
som B\Terne saaledes, paa Grund af deres Oprindelse, havde i den
seldste Tid liar de, vel nasrmest ~af andre Grunde isaer formedelst

JordskaBlvene, bevaret belt ned til Omvasltningens Dage; og hvor de

europasiske og amerikanske Bygninger endnu ikke liar rejst sig er

det gammeldags Prseg lige helstebt til Stede midt i Oplysningens
Tidsalder .

For en Europseer, ikke at tale om en Amerikaner, tager alle

Slorbyerne sig ud som Landsbyer. Lave Tra?huse uden Skorsten og

paa hejest to Etager ra?kker sig Side om Side uafbrudt hvor man
faerdes

; og kommer man op paa et Hojdepunkt, der giver samlet

Udsigt, tager en hel By sig ud som en uendelig Samling Legetojs-
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huse. Kun hist og her strsekker et Tempeltaarn sig pan Taa op
imellcm b0je Naaletraeer. Til Genga-ld for hvad der mangier af

imponerende i H0jden, er Byerne selv umaadelige i Omfang. Dels

er jo nemlig Husene ikke Kaserner, og tilligc er Haver meget al-

mindelige , og

endelig er der

store Parker

rundt omkring.
En By som To-

kio, der liar

omtr. I'/g Mill.

Behoere drck-

ker, for Eksem-

pel et nresten

lige saa stort

Flaademaal som
London mod

dels Mill. Ind-

vaanere. Et an-

det ftelles Track

er deres rogel-

Fig. 84. Gade i Kioto. Gade-mressigc

Anlrcg.
En af de rcldste Byer er Kioto, der var Residensstad indlil

1868. For at dulme dens Beboeres Sraerte over, at en anden By
for Fremtiden
sktilde huse

Mikadoen,blev
imidlertid Kio-

to omdobt og
kaldet Saiki o

i>: den vestlige

Hovedstad; og
dette Navn er

detalmindelige
i Folkemunde
i Japan, me-
dens Udlaen-

dinge bestan-

dig kalder By-
en Kio to.

Sin slore

historiske Be- Fig 85. Mure omkrin^ Ki-jsorc-ns 1'alads i Kioto.

tydning fik Ki-

oto allerede 794 e. Kr., da en Mikado ilyttede Besidcnsen derlil; og
lige fra da af indtil 1868 boede Japans Kcjser med sit Hof i det

tarvelig udstyredc Palads. Byen Jigger i en Dal oingivcn af gr0n-
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klsedte Bjaergvsegge og gennemstremmes af Kamo's Vande. Gaderne

(se Fig. 84) er brede og lige og skserer oftest hinanden i rettc

Vinkler, men Lini-

erne brydes overalt

af Haver, Templer,
Kirkegaarde, Klo-

stre
,

Paladser og
Parker. Alene af

Budda-Templer fin-

des der flere Hun-
drede

, og endnu
staar Mikadopalad-
set; men uden sin

guddommelige Bebo-

er. Selv Befolknin-

gen er mere gam-
meldags og uberort

af de nyeste Begiven-
heder end i de an-

dre Storbyer. Den
er bl. a. endnu be-

standig yderlig hof-

Fig. 86. Gadeparti fra Tokio Huset tifvenstre er Klubben.

Langs dels Vseg venter en Rsekke Jinrikishh'er.

lig paa aegte japansk
Maner. Ogsaa i Erhvervslivet er Kioto bleven ved sit; thi endnu
er den Hovedsasdet for de uds0gte Brokader og Silkebroderier og
et af de Steder, hvor der laves gode Ting i Porcellaen, Bronce og

Cloisonne*).
Men Forlaeggel-
sen af Residen-

sen bar vaeret

etalvorligtKnask
for Byen, saa

den nu kun er

et blegt Minde
om sin fordums
Storhed. Dette

viser sig bl. a. i

dens Folketal;
thi medens Kio-

to for bar rum-
met 2 Mill. Men-

nesker, hvis de

japanske Histo-

rieskrhvre cr Fiji'. 87. Jinrikisha.

*) Cloisonne kaldes Mclalvarer. paa hvilke der er et Xa-lvaerk af fine Traado, i

hvis Masker der er forskellig farvet Email le.
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tilforladelige, bar den nu blot 350 000 Beboere. - - En anden gam-
mel By er Nagoya, der ligger paa en Slette 0sten for Kioto. I

Nagoya ser man blandt andet det bedst bevarede Borglaarn fra

Lenstiden.

Staerkt paavirket af den ny Tids Omskiftelser er Hovedstaden
Tokio. Oprindelig var den et Fiskerleje, men da Hideyoshi gav
det omgivende Landskab til lyeyasu (se S. 39) og lod ham opfore
en Faestning i Jeddo, blev Grunden lagt til en hastig opblomstrende
Storstad; og isaer fremskyndede lyeyasu Byens Vaekst, da ban

gjorde den til Shogunernes Residens og lod den sumpede Egn ud-

torre og anlagde sin Borgs Volde og Grave. Og foruden Shogunens

Fig. 88. Tempelgaard i Shibn.

Palads med dets Omgivelser kom Jeddo til at huse Lensfyrsterne
med deres F01ge, saa den blev som en stor Lejr. Men med Shogu-
natets Fald og Kejserens Bosaettelse og hele Europreiseringen skiftede

ikke alene Jeddo Navn og blev til Tokio o: den estlige Hovedstad.

Der vandrede ogsaa europaeiske og amerikanske Scedvaner ind. Og nu
er den, sserlig naer ved Havnen, en mserkelig Blanding af nyt og

gammelt. Man ser brede Gader llankeret af b0je Stenhuse i euro-

pseisk-amerikansk-japansk Stil; i Gaderne er der eleklrisk Gadebelys-

ning og Sporvogne og et Utal af Drosker, Jinrikisba, trukne af

Masnd, da Hesle er saa faatallige i Forhold til Befolkningens store

Msengde. Og for en yderst ringe Betaling efter europseisk Maalestok,

nemlig ca. 9 0re i Timen hejt regnet, joller disse Jinrikisha-Maend
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afsted med en saadan Udholdenhed, at de tilbagelsegger 52 km.

daglig paa Isengere Ture.

Kommer man h0jt til Vejrs, saa man faar Udsigt over Tokio,
forsvinder dog det fremmede i det rent japanske; og den hele By
tager sig med sine mange store Parker ud som et msegtigt Anlseg
med utallige Leget0jshuse ispraengt Templer og Paladser.

En af de smukkeste Parker er Sciba (se Fig. 88). Der er store

Skove og Seer med Svaner og dykkende Jinder. Der er Dvaergtraeer
i maerkelige Skikkelser, og nogle af de aller herligste Vaerker, som
den japanske Bygningskunst har frembragt, dels Budda-Templer dels

Gravmaeler over Shoguner.

Fig. 89. Japansk Hus.

En anden beromt Park er Ueno, hvor Tusender af Kirsebaer-

tneer staar i deres fiilde Flor i Foraarstiden og drager utallige Be-

sogende til sig. For 0vrig minder den om Shiba og rummer lige-

som den baade Templer og Shogun-Mindesmserker.
Sin egen Karakter har derimod Asa ksa

,
en Art religiest Tivoli,

hvor hellige Templer ligger Side om Side med Boder, hvor der op-
traeder Danserinder, Brj'dere eller andre G0glere, og hvor en Mtengde
Restaurationer, Teh use, tager sig af den mere solide Forplejning.

Som alt dette endnu er segte japansk, er ogsaa de fleste Huse i

den store By, der beboes af ca. l*/2 Mill. Mennesker, endnu i

ren japansk Stil, opf0rte af umalet Tree og baarne af Bjselker paa
store Sten (se Fig. 89 og 90). Og selve Folkelivet er beslandig i

sine Grundtrsek gammeldags.
Villiclm Kasmussen: Japan. 13
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Et Stykke sydvest for Tokio ligger dens Havncslad Jokohama,
der er skudt op i den sidste Menneskealder paa Grund af Forbin-

delsen med Udlandet. Nu bar den henved 200000 Indbyggere og
et betydeligt Kvarter med europasiske og amerikanske Villaer og
Hotelier o. 1., der h0jner sig paa en Skrsent over den japanske

Bydel.
Nord for Tokio i en ret betydelig Afstand, ca. 20 Mil, ligger

del Landskab, Nikko, som enhver efter Japanernes Mening maa se

for at have Ret til at tale med om Skonhed. Og med Jaernbanen

Fig. 90. Enkeltheder af et japansk II us.

fra Tokio gores der i en stor Maalestok Ture til den aldeles vid-

underlig smukke Egn. Der er hoje Bjserge, hvis Top er sneklasdt i

Maaneder, der er Vandfald, en Flod og masgtige Skove. Og i al

denne Natur bar Japanerne lagt deres h0jeste kunstneriske Evne
som Gartnere

; og endelig bar lyeyasus Son rejst sin Fader et Mindes-

mserke, der er et af Japans sk0nneste Bygningsvaerker. Ogsaa for

lyeyasus S0nnes0n, bans dygtigste Efterf01ger, er der et pragtfuldt
Gravmsele.

Ligesom Jo ko ham a er bleven til Storby ved Samkvemmet med
de fremmede, er det ogsaa dette, der bar gjort Nagasaki til en

betydelig By med over 100000 Indbyggere. Men dens Ber0ring med



JAPAN 11")

Udlandet gaar dog meget laenger tilbage end de andre Byers; thi

del var Nagasaki med den lille Deschima, der var HolUen-
dernes Handelsplads (se S. 5) og derved alter Japans Kighul til

Omverdenen i den Tid, Shogunerne holdt det i Laas og Lukke.

Alligeve) er Nagasaki forst ret begyndt at trives, efter at Shogu-
natet ophorte og den udenrigske Handel blev fri.

Endnu et Par store Byer, stserkt paavirkede af Europa og Ame-

rika, fortjener Omtale, nemlig den udmaerkede Havnestad Kobe og
Fabriksbyen og Handelsstaden Osaka. De ligger begge sydvest for

Kioto, Kobe helt ude ved Havet, Osaka derimod et Stykke indenfor

Fig. 91. MindesniErrket over lyeyasu.

Jodo-Flodens Munding. I Kobe, der liar over 200000 Indbyggcre,
ankrer de sserlig store Skibe op ;

men til Osaka gaar en Msengde
mindre; og den er Handelsplads for et stort Opland.

I sin AnlaBgsmaade minder den en Kende om Venedig; thi den

er gennemsat af Kanaler og har over 1000 Broer; men den er vrim-

lende fuld af Fabrikskorstene, thi den er Midtpunktet for Japans

opdukkende Storindustri. I L0bet af en ganske kort Tid er den da

ogsaa vokset saa strcrkt, at den toeller over 800000 Beboere, og den

er Japans nnest storste By.

Sammenligner man Storbyernes Befolkningstal og Antal med For-

holdene i vesteuropaeiske Stater, trader der en skarp Modssetning
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frem
; og saerligt tydeligt ses den, naar man vaelger England til Jaevn-

foring. Medens nemlig England eller retlcre Storbritannien og Irland

med deres 40 Mill. Indbyggere bar en Haerskare af msegtige Byer,
rent fraset Mangemillionbyen London, saa bar det egenlige Japan
med sine 44 Mill. Mennesker ikke mere end lo Storbyer; og i hele

Riget er der ikke mere end 8 Byer, der bar over 100000 Indbyggere,

og 21, der huser mere end 50000. Japans Befolkning er da i en

overvseldende Grad Landboere; og dette Forhold bar naturligvis paa

mangfoldige Maader stor Betydning bl. a. for den Hurtighed og

Grundighed, hvormed Regeringens Reformer traenger igennem.

KULTURERNE BLANDES.

At et belt Folk i alle sine Samfundsklasser i en Menneskealder

skulde kunne optage en saa uhyre Maengde Nyt i sig som det, Rege-

ringen i Japan bar overrislet Landet med, og ( samtidig enten ud-

rense det modstridende Gamle eller forsone det med det Moderne,
er ganske umuligt. Det er da heller ikke sket. Som det er at vente,

kan man i mange Forhold forfolge, hvorledes det nye bar faaet

mindre og mindre Betyclning, jo Isenger man er fra Regeringens
Haand.

Dette viser sig som nylig omtalt i Byernes Udseende og deres

Beboeres Liv; thi jo mere fremskudt de ligger, desto mere nymodens
er de, medens omvendt de Byer, der ligger gemt i Landets Indre,
er forholdsvis lidet ber0rte og Landsbyerne endnu mindre. Saa-

danne Steder, fjsernt fra Handelsstaeder og Turistveje, er det for-

nemmelig kun rene Statsforanstaltninger, saasom Telefoner, Telegrafer,

Jaernbaner, Postvaesen, Embedsmaend o. 1., der er traengt ud til Be-

folkningen. Og i det egenlige daglige Liv bar selv det h0jt moderne

Japan saa godt som alle de samme Saedvaner, der udmserkede Japa-
nerne forhen. De har indfert Petroleumslamper, og en ringe Del

klaeder sig europaeisk nernlig Hoffet, Militseret, Embedsmaendene og
enkelte private, der i Forretningsanliggender kommer i noje Beroring
med Fremmede. Men naesten alle andre gaar endnu klaedte paa
gammeldags Maner; saerlig er Kvinderne meget konservative i deres

Paaklaedning. Man kan rejse i lange Tider, hedder det i Rejse-

beskrivelser, uden at se en europaisk klaedt Dame. Dog er Hatte

bleven almindelige bos Maend; og Kvinderne har opgivet den gamle
Skik ved Indtrsedelsen i ^Egteskab at rage 0jenbrynene og svaerte

Taenderne sorte.

Selv i Storbyerne triss,er naesten alle endnu om paa deres h0je
Trsesandaler (se Fig. 94) ; og i Gaderne boltrer store B0rn sig med
deres smaa S0dskende hsengende paa Ryggen, ganske som i de gode,

gamle Tider. Ogsaa med Hensyn til Mad og Drikke og Husets Ind-

retning o. 1. er der ikke sket synderlige Forandringer. I det meste,
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der vedrcrer det rent per-

sonlige Dag igliv er altsaa

Japanerne endnu som for;

i deres Hjem er de i den

gamle Atmosfaere. Men naar

de kommer paa Gaden er

det, at det Nye moder dem

og paatvinger sig; thi der

er Sporvognene, Gadebelys-

ningen, Jsernbaner, offent-

lige Kontorer, Politiet o. s.

v. o. s. v.

Trsenger man ind i Ja-

panernes Sind og Tanke,
faar man at se, at de der

er endnu mere uber0rte

end i deres Husliv. Hvor

meget Nyt de end bar Isert,

saa er det dog for de aller-

fleste en blot ydre Fernis.

Naar man skraber lidt,

kommer den gamle Japaner
frem. Men det er heller

ikke enhvers Sag at g0re

Springet fra Kong-fu-the til

Herbert Spencer*) eller at

gaa over fra engang for alle

fastslaaede Regler i alle

Livsforhold til Europas og
Amerikas eksperimentelle
Videnskab. Og selv i de

hojest dannede Japanere,
der bar tilegnet sig vor

videnskabelige Metode og
Livsbetragtning paa de fle-

ste Punkter, er vistnok

endnu alt andet end mo-
derne Mennesker i deres

ethiske Synspunkter. For
dem er nemlig endnu, som
for alle de andre, Fortiden

serefrygtindgydende og For-

fsedrene og Forseldrene

Bornenes naturlige Monster

Heromt engelsk Tsenker, der

saerlig bar slaaet an i Japan. Fig. 92 Kejserfamilien. Europrpiscrct Kakemono.
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Fig. 93. Mitsuhasji. Japaask Gesandt for

Holland og Norden.

og den h0je Alderdom i sig selv

servcerdig. Men dette er jo alt

sammen stik modsat den moderne

Europteer, for hvem L0senet er

Fremtiden, Bornene og den selv-

stsendig tilksempede og selvvalgte
Livsf0relse.

Saadanne Modssetninger bar

Japanerne ogsaa nu 0je for; og
der er allerede paa mange Punk-
ter en bevidst Reaktion imod Eu-

ropas og Amerikas Aand og Sxd-
vaner. I den f0rste Rus var alt

fremmed evig dejligt. Man bort-

byttede gladelig Isekre Lakarbejder
for tarveligt europaeisk Gods, saa

som Knapper med prinselige Vaa-

ben o. 1. Alt skulde snarest mulig
vsere som hos de store Lsereme-

stre. Man forbod for Eksempel
Ligbrsending i 1873; men da det

blev opdaget, at de mest fremme-

lige Europreere s0gte Ligbraanding
indf0rt hjemme hos sig, tog Regeringen sit Forbud tilbage i 1875.

De unge Piger skulde ikke saslte Blomster i Vase og binde Livbselte

og laere Anstand paa gammel Vis men undervises belt europaeisk
o. s. v. Men det voldte efterhaanden saa mange Bryderier. De unge

Piger, der havde faaet en moderne Opdragelse, blev alt for hoffser-

dige og besvaerlige Hustruer. De Ilk Nykker og var alt for langt

fra det Billede af kvindeligt Vaesen,

som en Japaner var vant til (se S.

54). F01gen var, at saadanne unge

Piger vanskelig blev gift; og det bar

atter bragt den gammeldags Under-

visning mere i Agt og ^Ere. Nu lae-

rer de derfor igen at binde det store

Livbaelle efter alle Kunstens Regler, at

b0je cercmonielt og vaere Manden h0-

rige og lydige. Naar det kommer b0jt,

kan en moderne Japaner, hvis Huslru

er khedt paa europaeisk, nedlade sig

at lade hende gaa f0rst ind ad en D0r
el. 1., men det er cndda noget, som
maaske blot hsender, naar nogen ser

paa det. Naar ban ikke skal vise sit

fremskredne Standpunkt, gaar Manden
f0rst. Fig. 94. B0rn.



JAPAN 119

Men ved Siden af den vanemaessige Fastholden ved det gamle og
den klart bevidste Afvisning af del nye, der ikke vinder Bifald, er
der formentlig en endnu dybere Aarsag til, at Japanerne neppe lige
i et Nu naar den inderste Sjsel i Europas og Amerikas Kultur. sasr-

lig med Hensyn til Videnskaberne og deres Anvendelse i alle Livets
Forhold. Saa vidt det fore!0big kan skonnes, er neralig Japanerne

Fig. 95. Bseltet biudes.

ikke i nogen h0j Grad oprindelige, originate, men vsesenlig blot raod-

tagelige og saa sniaat bearbejdende det modtagne. De bar nok paa
enkelte Omraader udviklet belt selvstaendig Kultur, saasom deres

overordentlige Renlighedssans*). og de bar i Kunst og Haandvaerk

*) Alene i Tokio er der over 1000 offeutlige Budeanstalter; og daglig ba-

der gennemsnitlig 400 000 Personer. Et Bad koster knap 2 0re.
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tatoveret efler gamiueldags Skik.

bragt del meget vi-

dere end deres Lae-

remestre, Kineserne.

Men i de fleste Hen-
seender og navnlig
med Hensyn til de-

res Hovedsynspunk-
ter for Livet, deres

Filosofi, bar de nsep-

pe lagt mange Tom-
nier til de Alen, de

modtog.
Paa den anden

Side kan det jo hel-

ler ikke naegtes, at

den moderne euro-

paMsk-amerikanskc
Kultur i mangfol-

dige Funkier staar

med sine Ben i Ro-

mernes, Gnekernes,

yEgypternes, Joder-

nes o. s. v., saaledes

at det egentlige Gen-

nembrud i Aandsli-

vet og dermed alter

i det hverdagsagtige
forst er sket ved
Renaissancen.

Det interessante-

sle Sporgsmaal, som
Begivenbederne i Ja-

pan sliller, er da
delte: Vil Indforel-

sen af den europae-
isk-amerikanske Kul-

turs Ydersider, TeJe-

foner, Telegrafer o.

1., Regeringsformer,
Kalender m. m. tvin-

ge Japanerne til og-
saa at tilegne sig

Grtindlaget for alt

dette, den moderne Videnskabs Aand og Forskningsmaader, saa-

ledes at Japanerne kommer ind i den samme fremskridende Ud-

vikling, som Europa og Amerika er midt i; eller vil dc stoppe kort
efter Opl0bet? At den kinesisk-japanske Livsbetragtning er imod
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det inderste og afgorende i Europas og Amerikas Kultur er nemlig

sikkert nok.

Dette horer dog Fremtiden til og maa ikke tilslore Blikket for

den uhyre Udvikling, der er foregaaet i Japan. Der var jo nemlig

i 1868 et Folk, som levede middelalderligt og i Spsendetreje, saa

Ingen kunde rore sig frit; og ingen Fremgang maatte findc Sted for

ikke at rokke Tokugawernes Magt. Og dette Samfund er bleven fri-

gjort i den Grad, at Individet er en selvstsendig Personlighed med

lige Borgerret og Del i Statsstyrelsen og Adgang til Tidens hojeste

videnskabelige Dannelse og Statens 0verste Stillinger. Apparatet er

da i Orden. Tiden maa vise, om Folket vil g0re Brug af det.

Forel0big er det vassentlig kun de overste Samfundsklasser, der

er kommen rigtig i Gang; og de er naturligvis et ringe Mindretal.

Den egenlige Adel tseller nemlig kun 4500 Individer og Samurai-

Standens Efterf01gere godt 2 Millioner, medens derimod Borger-

og Bondestanden udg0r ca. 42 Millioner. Og da hele Reformbevae-

gelsen er udgaaet fra oven og f01gelig ikke bar sat Massernes Sind

i en saadan Svingning som i Europa, hvor Fremskridtene for en

stor Del ulmer for neden og blusser op der, er det naeppe urimeligt

at antage, at ikke alle de milde Kulturgaver fra allerb0jeste Steder

vil blive modtaget med begaerlige Hsender af Folket,
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Fukurukujiu tegner for to andre Lykkeguder.

FIGUR-FORTEGNELSE.

Fra Kobenhavns Nationalmusseums ethnografiske Samling er folgende Figurer:

Fig. 14. Gaes og Palmer.

15. TBambuskvist.

18. Svaner og Pil.

19. Vildaender.

20. To Saru'er.

21. Traner.

28. En japansk Kriger til Hest.

33. Kakemono.

51. Fukurukujiu.
52. Rovfugl.

53. Mus.

54. Hest.

55. Karrikaturer af fede og magre.

56. Hotei.

57. En Mand med en Skruptudse.
58. Netsuke.

Fra Kebenliavns Kunstindustrimusseum folgende:

Fig. 16. Fasaner paa en Trzeplade.

17. Bambusgren og Spurve.

58. Gaas af Bronce.

60. Blomsterkurv.

De evrige Figurer er Gengivelser af Fotografier eller af Illustrationer i

forskellige Vterker.
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